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Letno izide dvaindvajset številk www.go renj ski glas.siJe se ni ške no vi ce so red na pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas Od go vor na ured ni ca: Ma ri ja Volč jak

Kulturni šok  
in dragocena 
izkušnja
Jernej Kusterle, profesor 
slovenskega jezika in književnosti, 
pesnik in vsestranski kulturnik, je 
v študijskem letu 2018/2019 
Jesenice zamenjal za Peking.
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OBČINSKE NOVICE

Turistična taksa po 
novem
Z novim letom se bo turistič-
na taksa v jeseniški občini 
povišala na 1,20 evra na ose-
bo, skupaj s promocijsko ta-
kso pa bo znašala 1,50 evra.
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KRAJEVNA SKUPNOST

Pekarna s trgovino na 
Blejski Dobravi
Odprli so jo v prostorih nek-
danje Mercatorjeve trgovine 
sredi vasi, in to pod okriljem 
Zaposlitvenega centra Kra-
gulj. Odprta je vse dni v te-
dnu, tudi ob nedeljah.
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KULTURA

Zmagovalec festivala  
je Petelinji zajtrk 
Tako po oceni strokovne žiri-
je kot po oceni publike na 
letošnjih Čufarjevih dnevih 
je bila najboljša predstava 
Petelinji zajtrk.
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ZANIMIVOSTI

Jeseniški cirkl  
odlično uspel
Krožno pot petih postojank, 
ki so v upravljanju Planin-
skega društva Jesenice, je 
letos prehodilo že več kot 
devetdeset planincev.
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Matjaž Klemenc

Skupina SIJ in HDD SIJ 
Acroni Jesenice sta ob viso
kem jubileju v Gornjesav
skem muzeju Kolpern na 
Jesenicah pripravila slavnos
tno prireditev ob sedemde
setletnici hokeja na Jeseni
cah. Ob uglednih gostih – 
predsedniku Hokejske zve
ze Slovenije Matjažu Rakov
cu, glavnem direktorju SIJ 
Acroni Branku Žerdonerju 
in predsedniku HDD SIJ 
Acroni Jesenice, županu Je
senic Tomažu Tomu Men
cingerju – smo videli števil
ne hokejske legende, ki so v 
različnih obdobjih nosili je
seniški rdeči dres. Tiste, ki 
so osvojili naslov še v nekda
nji državi, tiste, ki so osvojili 
naslove v samostojni Slove
niji, in letošnjo celotno eki
po, ki upa, da bo na koncu 
na Jesenice prinesla novo 
šampionsko zvezdico. 
Že pred vstopom v dvorano 
je obiskovalce pozdravila za
nimiva ledena skulptura v 
spomin sedemdesetletnice 
kluba. Vrata v dvorano sta 
simbolično branila mlada 
vratarja prve ekipe Žiga Ko
govšek in Urban Avsenik.

»Navijač Jesenic sem od 
mladega. Zmage hokejistov, 
porazi, nepozabno vzdušje 
so zavedno ostali v meni. 
Hokej me zanima, osrečuje, 
motivira in zanj mi ni škoda 
prostega časa. Obstajati se
demdeset let je privilegij. 
Biti predsednik Hokejskega 
kluba Jesenice je zame veli
ka čast, odgovornost in pri
vilegij. Ob odgovornosti je 
tu še stres in veliko garanja. 
V zadnjih petih letih smo 
razrešili marsikatero težavo. 
Ponovno smo pridobili zau
panje pokroviteljev, javnosti, 
igralcev, medijev. Iz amate
rizma smo se spet vrnili k 
profesionalizmu. V štirih 
sezonah mednarodne lige 
smo bili vedno v polfinalu. 
V štirih sezonah smo osvoji
li tri naslove državnega pr
vaka in en pokalni naslov. V 
tem obdobju smo delali tudi 
napake, a nikoli namerno v 
škodo kluba. Želimo si, da 
bi v razvoj jeseniškega hoke
ja vključili več uspešnih lju
di in podjetij iz celotne Slo
venije,« je povedal predse
dnik HDD SIJ Acroni Jese
nice Anže Pogačar.

Častitljiv jubilej 
jeseniškega hokeja
Skupina SIJ in HDD SIJ Acroni Jesenice sta 
skupaj pripravila prireditev ob sedemdesetletnici 
hokeja na Jesenicah.

Predsednik HDD SIJ Acroni Jesenice Anže Pogačar in 
glavni direktor podjetja SIJ Acroni Branko Žerdoner
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Vse 
najboljše, 
šola!
Srednja šola Jesenice 
je v dvorani 
jeseniškega gledališča 
praznovala 
osemdesetletni jubilej.
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Urša Peternel

Jeseničani so glasovali za 
spremembe. Za novega žu
pana so izvolili 44letnega 
univerzitetnega diplomira
nega politologa Blaža Rači
ča, nekdanjega novinarja 
Dela. V drugem krogu je 
prejel 64,55 odstotka glasov, 
dosedanji župan Tomaž 
Tom Mencinger pa 35,45 od

stotka. Za Račiča je glasova
lo 3534 volivcev, za Mencin
gerja 1941. Volilna udeležba 
je bila še slabša kot v prvem 
krogu; v nedeljo je tako na 
volišča v jeseniški občini od
šlo le 5526 volivcev, kar je 
manj kot 32 odstotkov vseh 
volilnih upravičencev. 
Kot je po izvolitvi povedal 
Blaž Račič, je v celotno volil
no kampanjo vložil največ 

energije, znanja in volje, kar 
se je odrazilo na volilnem 
rezultatu. »Ljudje so že v 
času kampanje povedali, da 
je čas za spremembe, za nov 
obraz. Prinašam mladostno 
energijo, zavedam pa se, da 
bo veliko dela, da ne bo lah
ko, a vemo, kaj hočemo,« je 
dejal. 
Kot je dodal, bo ena njego
vih prvih nalog, da se bodo 

na občinskem svetu z občin
skimi svetniki temeljito po
govorili o osnovnih strate
ških usmeritvah občine in si 
postavili jasne cilje, obljubil 
pa je tudi nov način vodenja 
politike. 
Vodenje občine bo prevzel 
13. decembra, to je dan po 
konstitutivni seji občinske
ga sveta.

Za novega župana 
izvolili Blaža Račiča
Občino Jesenice bo naslednja štiri leta vodil 44-letni univerzitetni diplomirani politolog, nekdanji 
novinar Dela Blaž Račič. V drugem krogu županskih volitev je premagal dosedanjega župana Tomaža 
Toma Mencingerja.

Veselje Blaža Račiča z ekipo takoj po razglasitvi rezultatov / Foto: Andraž Sodja
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Urša Peternel

Konstitutivna seja novoizvo-
ljenega občinskega sveta v 
občini Jesenice bo v sredo, 
12. decembra. Na njej bodo 
potrdili mandate občinskih 
svetnikov, se seznanili z izvo-
litvijo župana ter morebitni-
mi pritožbami kandidatov ali 
predstavnikov kandidatur. 
Prvo sejo je sklical dosedanji 
župan Tomaž Tom Mencin-
ger, vodil pa jo bo najstarejši 
član občinskega sveta, to je 

Jernej Udir. Na seji se bodo 
seznanili s poročilom občin-
ske volilne komisije o izidu 
volitev v občinski svet in 
volitev župana. Imenovali 
bodo tudi komisijo za man-
datna vprašanja, volitve in 
imenovanja. 
Na dnevnem redu bo tudi 
slovesna prisega in nagovor 
novega župana Blaža Rači-
ča. Novoizvoljeni župan bo 
funkcijo nastopil z dnem, ki 
sledi dnevu konstitutivne 
seje, torej s 13. decembrom.

Konstitutivna seja 
občinskega sveta
Potekala bo 12. decembra, na njej pa bodo potrdili 
mandate članom občinskega sveta in se seznanili 
z izvolitvijo župana.

Tomaž Tom Mencinger, ki 
je jeseniško občino vodil tri 
mandate in je s tem župan z 
najdaljšim stažem, je po 
nedeljskih volitvah dejal, da 
imajo volivci zmeraj prav; 
zahvalil pa se je vsem, ki so 
glasovali zanj. Kot je dejal, 
je ponosen na delo, opravlje-
no v treh mandatih. Ob tem 
pa je poudaril, da pričakuje, 
da bo novi župan obljube, ki 
jih je dal v času kampanje, 
tudi izpolnil. Po njegovih 
besedah prioriteta v prihod-
nje mora biti gospodarstvo. 
Je pa proračun za leto 2019 
sprejet, s tem pa določeni 
tudi prednostni projekti za 
prihodnje leto, zato novi 
župan prav veliko manevrs-
kega prostora ne bo imel, je 
še dodal.

Tesna odločitev  
v prvem krogu
V prvem krogu županskih 
volitev je bila bitka za preboj 
v drugi krog tesna. Blaž 
Račič je prejel 23,52 odstotka 
glasov, Tomaž Tom Mencin-
ger pa 23,18 odstotka. Za 
Račiča je skupaj glasovalo 
1532 volivcev, za Mencinger-
ja 1510. Sledi Miha Rebolj 
(SMC) z 22,32 odstotka gla-
sov (prejel je 1454 glasov). Na 
četrto mesto se je uvrstila 
Alma Rekić (Levica) s 15,69 
odstotka glasov podpore, sle-
dijo Janko Pirc (LMŠ) s 5,79 
odstotka, Žarko Štrumbl 
(SDS) s 5,02 odstotka in Gor-
dana Ana Višnar Župančič 
(DeSUS) s 4,47 odstotka. 
Volilna udeležba je bila sicer 
nekaj več kot 38-odstotna, 
kar pomeni, da se je od sku-
paj 17.304 volilnih upravi-
čencev prvega kroga udeleži-
lo 6617 volivcev.

Novi občinski svetniki
V 28-članskem občinskem 
svetu bo po novem pet mest 
imela stranka SD, po štiri 
SDS, SMC, LMŠ in Levica, 
tri Neodvisna lista Za boljše 
Jesenice, dve DeSUS, po eno 
pa NSi in SLS. Občinski svet-
niki bodo: Janez Marinčič, 
Vera Pintar, Žiga Pretnar, 
Tomaž Tom Mencinger in 
Maja Otovič (vsi SD); Marta 
Smodiš, Miha Rebolj, Edina 
Džamastagić in Boštjan 
Žigon (vsi SMC), Maja Križ-
nar, Jernej Udir, Marko Pleč-
nik in Žarko Štrumbl (vsi 
SDS); Miha Rezar, Adis 
Medić, Almin Gorinjac in 
Gregor Čop (vsi LMŠ); Vlado 
Mlinarec, Alma Rekić, Iztok 
Pergarec in Boris Grilc (vsi 
Levica); Veronika Vidmar, 
Uroš Lakić in Jure Krašovec 
(vsi ZBJ); Stanko Sedlar in 
Borut Stražišar (oba DeSUS), 
Maja Razingar (NSi) in Mar-
ko Zupančič (SLS).
In kakšna je primerjava z 
volitvami izpred štirih let? 

Največ svetniških mest je 
izgubila Neodvisna lista Za 
boljše Jesenice, ki ima v tem 
mandatu kar štiri občinske 
svetnike manj, in SMC, ki 
ima tri občinske svetnike 
manj kot v prejšnjem man-

datu. SD je ohranila pet 
mest, SDS je eno svetniško 
mesto pridobila, novinki v 
občinskem svetu sta Levica s 
štirimi mandati (njena pred-
hodnica v prejšnjem man-
datu Delavska lista JA Jese-

niška alternativa je imela tri 
svetniška mesta) in stranka 
LMŠ s štirimi mandati. 
DeSUS je ohranil dve svet-
niški mesti, NSi in SLS pa 
sta prav tako obdržali po eno 
svetniško mesto.

Za novega župana 
izvolili Blaža Račiča

Veselje v štabu Blaža Račiča po zmagi v prvem krogu / Foto: Gorazd Kavčič

V volilnem štabu Tomaža Toma Mencingerja v prvem krogu: napeto pričakovanje izidov
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Novoizvoljeni župan Blaž Račič je doma na Potokih, zato je volil na volišču v prostorih 
Osnovne šole Koroška Bela.

Spoštovani Jeseničani in 
Jeseničanke, 
po dvanajstih letih se zače-
nja novo obdobje tako za 
občino kot zame. Na lokal-
nih volitvah ste se namreč 
odločili, da boste župansko 
mesto prepustili gospodu 
Blažu Račiču, zato sam s 
svojim županskim delom 
zaključujem. 
S ciljem bolj kakovostnega 
življenja v občini Jesenice 
smo v zadnjih 12 letih posto-
rili veliko, da bi se temu cilju 
približali, in do neke mere 
nam je to tudi uspelo. Proje-
ktov, na katere sem pono-
sen, je kar nekaj, mednje pa 
vsekakor lahko uvrstimo 
energetsko sanacijo stavb, ki 
je izboljšala tudi sam videz 
stavb in mesta, izgradnjo 
obvoznice Lipce, ureditev 
novega upravnega središča 
občine Jesenice z upravno 
enoto, občino in pošto, 
dokončanje obnove Športne 
dvorane Podmežakla in 
organizacijo evropskega 
košarkarskega prvenstva leta 
2013, izgradnjo Centralne 
čistilne naprave Jesenice ter 
številne druge, manjše, a 
vseeno pomembne investici-
je. Na Jesenicah so zgledno 
organizirana številna podro-
čja, kot so šolstvo, zdravstvo, 
zaščita in reševanje in števil-
na druga. Dobro sodelovanje 
med občino in krajevnimi 
skupnostmi je omogočilo 
približno uravnotežen razvoj 
vseh območij Jesenic, hkrati 
pa nam je uspelo zgraditi 
vsaj eno otroško igrišče v 

vsaki jeseniški krajevni sku-
pnosti. Občina Jesenice se 
lahko pohvali tudi s tem, da 
je ena izmed občin, ki imajo 
sprejet občinski prostorski 
načrt, kar omogoča nadaljnji 
razvoj gospodarstva.
Seveda pa veliko dela še 
ostaja nedokončanega. Ver-
jamem, da bo Občina Jese-
nice pod vodstvom Blaža 
Račiča in z dobrim sodelo-
vanjem članov občinskega 
sveta nadaljevala razvoj 
lokalnega okolja z enakim 
ciljem, kot smo ga zasledo-
vali do zdaj, to je zagotoviti 
bolj kakovostno življenje za 
prebivalce Jesenic. Sam pa 
se vsem, ki so kdaj koli in na 
kakršen koli način pripomo-
gli k dobremu delu v prete-
klih 12 letih, predvsem pa 
svojim volivcem in voliv-
kam, iskreno zahvaljujem 
za dosedanjo podporo. 
Spoštovane Jeseničanke in 
Jeseničani, srečno.

Tomaž Tom Mencinger

Županov kotiček

Tomaž Tom Mencinger

s kuponom do 31. 1. 2019.
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PVC OKNA, VRA TA, RO LE TE IN ŽA LU ZI JE
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je se ni ške no vi ce
Je se ni ške no vi ce so pri lo ga Go renj ske ga gla sa

IZ DA JA TELJ
Go renj ski glas, d. o. o., Kranj, 
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj

OD GO VOR NA URED NI CA
Ma ri ja Volč jak

URED NI CA
Urša Pet er nel, GSM: 041/570 942,
ursa.peternel@g-glas.si

URED NI ŠKI OD BOR: 
Vera Pin tar, Ines Dvoršak, Urša Pet er nel,  
Jan ko Ra bič
no vi ce.je se ni ce@je se ni ce.si

OB LI KOV NA ZA SNO VA
Jer nej Stri tar, Ilo var Stri tar, d. o. o.

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

FO TO GRA FI JA
Tina Dokl, Go razd Kav čič

OGLAS NO TR ŽE NJE
Ma te ja Žvi žaj, GSM: 041/962-143,
mateja.zvizaj@g-glas.si

Ne na ro če nih pri spev kov in pi sem bral cev ne 
ho no ri ra mo. Dol ži na pri spev ka za ob ja vo ali 
pis mo za ru bri ko Pis ma bral cev sme ob se ga ti 
naj več tri ti soč zna kov s pre sled ki in ne sme 
biti dalj ši od ene tip ka ne stra ni for ma ta A4. 

Je se ni ške no vi ce, št. 18/let nik XIII so pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 98, ki je iz šel 7. decembra 2018.
Je se ni ške no vi ce so pri lo že ne Go renj ske mu gla su in brez plač no po sla ne v vsa go spo dinj stva v Ob či ni Je se ni ce, iz šle so v 
na kla di 25.970 iz vo dov. Tisk: Delo, d. d., Ti skar sko sre diš če. Di stri bu ci ja: Poš ta Slo ve ni je, d. o. o., Ma ri bor.

GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za 
intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: 
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, faks: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: tel.: 
04/201 42 47 / Delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek od 8. do 16. ure, sreda od 8. do 17. ure, petek od 8. do 15. ure, sobote, 
nedelje in prazniki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov / Redne priloge: 
TV okno, Letopis, Slovenske počitnice in dvajset lokalnih prilog/ Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče / Naročnina: tel.: 
04/201 42 41 / Cena izvoda: 1,85 EUR, redni plačniki (fizične osebe) imajo 10 % popusta, polletni 20 % popusta, letni 25 % 
popusta; v cene je vračunan DDV po stopnji 9,5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica, 
ki velja od začetka naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/201 42 48.

WWW.JE SE NI CE.SI

Odlok o turistični in promocijski taksi v občini Jesenice
Občina Jesenice je 21. junija 2018 sprejela Odlok o turistični in 
promocijski taksi v občini Jesenice, ki določa zavezance za plači-
lo, oprostitve ter višino turistične in promocijske takse. 

Do 31. decembra 2018 se zaračunava turistična taksa za pre-
nočevanje v višini 1,04 evra oziroma 0,52 evra, od 1. januarja 
2019 dalje pa bo turistična taksa znašala 1,20 evra in promo-
cijska taksa 0,30 evra, skupaj 1,50 evra na odraslo osebo na 
noč. V primeru plačila turistične takse v višini petdeset odstot-

kov ta znaša 0,60 evra na osebo na dan in promocijska 0,15 
evra, skupna višina obeh taks tako znaša 0,75 evra na dan. 

Plačila turistične takse in posledično promocijske takse so opro-
ščeni tisti, ki so opredeljeni v 18. členu Zakona o spodbujanju in 
razvoju turizma, sprejetem 15. februarja 2018. 

Odlok je objavljen na spletni strani http://turizem.jesenice.si/
turisticna-taksa za več informacij pa lahko pokličete na TIC Jese-
nice, 04 58 63 178 ali pišete na info@turizem-jesenice.si. 

OBVESTILO
Obveščamo vas, da je na spletni strani Občine Jesenice objav-
ljen Javni razpis za podelitev priznanj Občine Jesenice v letu 
2019. Javni razpis je objavljen za podelitev naziva častni občan 
občine Jesenice ter za podelitev plakete Občine Jesenice. 

Naziv častni občan občine Jesenice se podeli fizičnim osebam, 
ki so s svojim delom in prizadevanji pomembno prispevale k 
blaginji občanov, utrjevanju demokracije in človekovih pravic, 
uveljavljanju vladavine prava in pravne države, razvoju in na-
predku na različnih področjih človekove ustvarjalnosti ter so 
prispevale k ugledu, pomenu in razvoju občine Jesenice.

Plaketa Občine Jesenice se lahko podeli fizičnim in pravnim 
osebam (gospodarskim družbam, javnim ali zasebnim zavo-
dom, organizacijam in skupnostim, društvom ter združenjem) 
za dosežene uspehe na posameznih področjih gospodarske-
ga in družbenega življenja in dela, s katerimi so pomembno 
prispevali k razvoju in ugledu občine.

Rok za posredovanje pobud je do vključno ponedeljka, 7. 
januarja 2019, do 15. ure.

Celotno besedilo javnega razpisa je objavljeno na spletni stra-
ni www.jesenice.si (javne objave).

 Komisija za mandatna vprašanja,
 volitve in imenovanja

Urša Peternel

Prvega januarja bo v občini 
Jesenice v veljavo stopil nov 
odlok o turistični taksi, ki 
so ga sprejeli jeseniški 
občinski svetniki na junij-
ski seji. Turistična taksa bo 
po novem znašala 1,50 evra 
za prenočitev na osebo na 
dan. Znesek je sestavljen iz 
dveh delov: turistična taksa 
(ki je prihodek lokalne sku-
pnosti) bo znašala 1,20 
evra, promocijska taksa (ki 
je namenjena Slovenski 
turistični organizaciji) pa 
0,30 evra. Prav promocijska 
taksa je novost, ki jo je uve-
dla država in jo bo moral 

plačati vsak gost v skladu z 
novim zakonom o spodbu-
janju razvoja turizma. Dos-
lej je turistična taksa v jese-
niški občini znašala 1,04 
evra. Najvišja možna turis-
tična taksa po zakonu sicer 
lahko znaša 2,50 evra, ki se 
ji prišteje še 25 odstotkov 
promocijske takse; skupaj 
torej 3,13 evra.
V odloku je točno določena 
višina takse, opredeljeni so 
zavezanci za plačilo ter 
oprostitve. Odlok je objav-
ljen na spletni strani Občine 
Jesenice, več informacij pa 
je mogoče dobiti v Turistič-
no-informacijskem centru 
(TIC) Jesenice.

Turistična taksa je pristojbi-
na za prenočevanje, s katero 
so zavezancem za plačilo v 
turističnem območju na vol-
jo določene storitve in ugo-
dnosti, ki se jim ob vsako-
kratnem koriščenju ne zara-
čunavajo posebej. 
Letos se je iz naslova turis-
tične takse v občinski pro-

račun Občine Jesenice v 
obdobju od 1. do 26. 
novembra nateklo nekaj 
več kot 19 tisoč evrov. Od 
januarja do oktobra so 
zabeležili 30.216 nočitev, v 
istem obdobju lani pa 
19.887 nočitev. Število 
nočitev se je tako povečalo 
za skoraj 52 odstotkov. 

Turistična taksa po novem
Z novim letom se bo turistična taksa v jeseniški občini povišala na 1,20 evra na osebo, skupaj  
s promocijsko takso pa bo znašala 1,50 evra.

Pomembna novost v odloku je ta, da se bo za 
nočitve v kampih in planinskih kočah po novem 
zaračunavala polna vrednost turistične in s tem 
tudi promocijske takse. Doslej so bili namreč 
kampi in planinske koče upravičeni do plačila 
turistične takse v polovični višini.

Ministrstvo za kulturo je pripravilo osnutek Odloka o razgla-
sitvi fužinarskega naselja Stara Sava na Jesenicah za kulturni 
spomenik državnega pomena. V sredo je v Kolpernu potekala 
javna obravnava v organizaciji območne enote Zavoda za var-
stvo kulturne dediščine Kranj in v sodelovanju z ministrstvom 
za kulturo in Občino Jesenice. Več o tem, kaj bo za Staro Savo 
pomenila razglasitev za kulturni spomenik državnega pome-
na, bomo objavili v naslednji številki Jeseniških novic.

Stara Sava bo kulturni spomenik državnega pomena

Sveti krajevnih skupnosti

V sklopu lokalnih volitev so 
potekale tudi volitve v svete 
krajevnih skupnosti. V jese-
niški občini je sedem kra-
jevnih skupnosti.
V svet Krajevne skupnosti 
Blejska Dobrava so bili izvo-
ljeni: Irena Kolbl (Neodvis-
na lista Za boljše Jesenice), 
Božidar Pogačar (SD), 
Anton Hribar (Levica), Tilen 
Muršec (SDS), Bojan Dor-
nik (SD) in Andrej Muhar 
(SMC).
V svet Krajevne skupnosti 
Hrušica so bili izvoljeni: 
Janez Marinčič (SD), Peter 
Popovič (SLS), Uroš Posu-
šen (SDS), Maja Križnar 
(SDS), Sonja Tušar (Neodvi-

sna lista Za boljše Jesenice), 
Tina Siega (SDS) in Marta 
Smodiš (SMC).
V svet Krajevne skupnosti 
Planina pod Golico so bili 
izvoljeni: Tina Jakopič (SLS), 
Boris Podlogar (SD), Mitja 
Branc (SDS), Barbara Lipo-
vec (SDS), Andrej Maver 
(SD), Zala Klinar (SDS) in 
Bogomir Klinar (SD).
V svet Krajevne skupnosti 
Plavž so bili izvoljeni: Neven-
ka Rajhman (SD), Elvira 
Garibović (Neodvisna lista Za 
boljše Jesenice), Veronika 
Vidmar (Neodvisna lista Za 
boljše Jesenice), Žiga Pretnar 
(SD), Vinko Lavtižar (SD), 
Željko Jekelič (SLS), Albina 
Seršen (SD), Ivanka Zupan-
čič (SD) in Adis Medić (LMŠ).

V svet Krajevne skupnosti 
Podmežakla so bili izvolje-
ni: Alma Rekić (Levica), 
Aljoša Ulčar (SMC), Tomaž 
Jekler (Miha Jekler in skupi-
na volivcev), Rok Kalan 
(LMŠ), Aleksander Jernejc 
(SD) in Ivanka Jurca (SD).
V svet Krajevne skupnosti 
Sava so bili izvoljeni: Marija 
Mulej (SD), Tina Repovž 
(SD), Ivo Ščavničar (SD), 
Almin Gorinjac (LMŠ), Nejc 
Ravnikar (LMŠ), Mira Bolte 
(SD) in Polona Hribar 
(LMŠ).
V svet Krajevne skupnosti 
Slovenski Javornik - Koroš-
ka Bela pa so bili izvoljeni: 
Marko Zupančič (SLS), 
Urška Ravnik Verbič (SD), 
Matej Brus (LMŠ), Urška 
Brglez Noč (LMŠ), Marko 
Mlakar (SMC) in Klemen 
Noč (LMŠ).Dosedanjemu podžupanu Mihi Rebolju je za preboj v drugi krog zmanjkalo 56 glasov.

Volitve v občini Jesenice je zaznamovala nizka volilna 
udeležba, v drugem krogu je bila najnižja v državi.
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ZDRAVLJENJE S ČEBELJIMI PRIDELKI
Človek je kot zdravilo že zdavnaj uporabljal med in druge čebelje pridelke: cvetni prah, propolis,  
matični mleček, vosek in čebelji strup - apitoksin. Apiterapija je veda o tem, kako si s pomočjo  
čebeljih pridelkov krepimo in ohranjamo zdravje. Čebelji pridelki so živila, prehranska dopolnila in 
naravna zdravila. Zadnja leta medicina na novo odkriva in potrjuje učinek zdravljenja in preprečevanja 
bolezni s pomočjo čebeljih pridelkov.

prim. Peter Kapš dr. med.

Čebelarstvo Boštjan in Anton Noč
Selo 42, 4274 Žirovnica · www.cebelarstvo-noc.si · 041 860 625

Mazilo s propolisom

in čebeljim voskom

Neto količina:

30 g

Bee
Premium

Mazilo s propolisom 

in čebeljim voskom 

se uporablja za 

vsakodnevno nego 

kože.
Osebam, občutljivim 

na propolis, uporabo 

odsvetujemo.

Izdelek vsebuje vazelin, propolis, 

lanolin, čebelji vosek

Sestavine (INCI): Olus Oil,  

Propolis Cera, Lanolin,Cera Alba

Proizvajalec:

Boštjan Noč s.p., Selo 42,

4274 Žirovnica
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Andraž Sodja

V sklopu informiranja pre-
bivalstva Koroške Bele pred 
nevarnostjo naravnih nes-
reč so PGD Koroška Bela, 
Občina Jesenice in Civilna 
zaščita občine Jesenice v 
četrtek, 22. novembra, v 
Gasilskem domu PGD 
Koroška Bela pripravili pre-
davanje poveljnika Civilne 
zaščite Republike Slovenije 
Srečka Šestana. Uvodoma 
je tematiko predstavil pove-
ljnik jeseniške Civilne zaš-
čite Igor Arh.
Poveljnik Šestan je obisko-
valcem predstavil primere 
naravnih nesreč, delovanje 
sistema, primere rešitev 
določenih nevarnosti in 
poudaril pomen samozaščit-
nega ravnanja in pripravlje-
nosti na grožnje naravnih in 
drugih nesreč, kjer bi mora-
lo tudi civilno prebivalstvo 
pogosto odigrati pomem-
bnejšo vlogo. 

Ob zaključku predavanja pa 
je beseda tekla o grozeči 
nevarnosti plazov Čikla in 

Urbas nad Koroško Belo, 
kjer so krajani predvsem 
želeli vedeti, kakšna so navo-

dila za evakuacijo v primeru 
nevarnosti in kje so varna 
območja – glede na ugotov-
ljeno obsežnost plazov, ki v 
primeru Urbasa obsega okoli 
milijon kubičnih metrov 
materiala. Šestan je predsta-
vil izvedene ukrepe na pre-
gradah in druga dela, ki so 
po njegovih ocenah že veliko 
pripomogla k izboljšanju 
varnosti, vendar točnih poda-
tkov o morebitni smer eva-
kuacije in varnih območjih 
še ni podal, je pa obljubil, da 
bodo te informacije v naj-
krajšem času posredovali šta-
bu Civilne zaščite Občine 
Jesenice, ki jih bo prenesla v 
prakso na terenu. Krajanom 
Koroške Bele pa bodo po 
vzpostavitvi načrtovanega 
alarmnega sistema omogo-
čale umik na varno v prime-
ru najhujšega. Do tedaj pa je 
Šestan kot osnovno usmeri-
tev v primeru nevarnosti pla-
zov svetoval umik na višje 
ležeče predele kraja.

O pripravljenosti na 
naravno nesrečo
Poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije Srečko Šestan je v gasilskem domu na Koroški Beli 
predstavil ukrepanje ob naravnih nesrečah in načrte za območje nevarnih plazov nad Koroško Belo.

Srečko Šestan na Koroški Beli

Andraž Sodja

Lokalna akcijska skupnost 
proti zasvojenosti je v dvora-
ni Kolpern na Stari Savi v 
sklopu prireditev ob novem-
bru, mesecu boja proti 
zasvojenosti, pripravila 
brezplačno predavanje o 
družinskih odnosih s preda-
vateljico dr. Katarino Kom-
pan Erzar. 
Kompan Erzarjeva je stro-
kovnjakinja za odnose, delo 
z ljudmi, družino in naveza-
nosti ter predavateljica na 
več fakultetah. Predavatelji-
ca je v zanimivem predava-
nju v dvorani Kolpern na 
zelo preprost način predsta-
vila pomen povezav med 
otroki in starši glede na sta-
rost otrok, kako se odnosi 
glede na starost vzpostavijo 
in kakšen je njihov pomen 
za nadaljnje življenje. Pou-
darila je predvsem pomen 
temeljev in naravnega rav-
nanja v družinah, ki je glo-
boko položeno v nas vseh. 
Kot je poudarila Erzarjeva, 
zdrav otrok moti naše odra-
slo življenje – in to je pov-
sem normalno: »Normalno 
je, da gremo odrasli skozi 
vrsto stanj, ki so za nas 
naporna. To je pomembno, 
saj gre večina navodil v 
smer, kako otroke narediti 
za nas manj naporne. 
Pomembno je, da si prizna-

mo, kako nam je ob otrocih 
včasih težko, kako naporno 
je.« 
Predavateljica je poudarila 
pomen prvih let razvoja 
otrok, ko se najbolj razvijajo 
možgani. »Pomemben je 
ritem, ampak ne tak, da se 
držimo ure, temveč da poslu-
šamo otroka. Ritem ni pred-
pisan od zunaj, ampak ga 
moramo najti znotraj. Otroci 
nam v življenje vnesejo kaos, 
ki je za nas koristen, saj nas 
iztrga iz togosti možganov, 
razviti moramo hitrejše reak-
cije, čustvovanje … Vse, kar 
pride od otrok, je za nas kori-
stno, čeprav včasih to doje-
mamo kot škodljivo. Ni bolj-
še preventive proti demenci, 
kot je kaotičen otrok.« 
Kot je še poudarila predava-
teljica, otroci oziroma mla-
dostniki z odraščanjem išče-
jo vzorce odnosov, vzpostav-
ljene v prvih letih življenja, 
in tako tisti z zdravimi 
odnosi v težkih trenutkih 
poiščejo pomoč pri starših, 
ker so od najzgodnejših tre-
nutkov navajeni, da jim star-
ši nudijo varno zavetje in 
potrebno samozavest. 
»Naš svet pa je z dražljaji 
prenasičen, za kar se že ugo-
tavlja, da je škodljivo. Mi 
smo tukaj, da jih naučimo to 
prenašati. Če bodo zmogli 
prenašati nas, bodo tudi 
marsikaj drugega.«

Predavanje o 
odnosih v družini
V sklopu prireditev ob mesecu boja proti 
odvisnosti je potekalo predavanje dr. Katarine 
Kompan Erzar, namenjeno staršem.

Urša Peternel

Občina Jesenice je prejela 
certifikat Branju prijazna 
občina. Certifikat na nateča-
ju podeljujejo Združenje 
splošnih knjižnic, Skupnost 
občin Slovenije in ministrs-
tvo za kulturo, prejmejo pa 
ga občine, ki spodbujajo 
branje, pri tem pa povezuje-
jo različne organizacije in 
prebivalce.
Kot so zapisali na Občini 
Jesenice, je na Jesenicah 
glavni akter spodbujanja 

bralne kulture Občinska 
knjižnica Jesenice, ki poleg 
svoje osnovne dejavnosti 
pripravlja še vrsto dodatnih 
aktivnosti za otroke in odra-
sle. V letih 2017 in 2018 pa 
so bralno kulturo v občini 
spodbujale tudi številne dru-
ge organizacije, denimo 
Vrtec Jesenice, OŠ Toneta 
Čufarja Jesenice, OŠ Preži-
hovega Voranca Jesenice, 
Gimnazija Jesenice, Srednja 
šola Jesenice, Gledališče 
Toneta Čufarja Jesenice, 
Mladinski center Jesenice, 

Klub Artista, Gornjesavski 
muzej Jesenice, Javni sklad 
RS za kulturne dejavnosti – 
območna izpostava Jeseni-
ce, Ljudska univerza Jeseni-
ce, društvo Jasa in drugi. 
Skupaj je bilo v dveh letih 
izvedenih več kot trideset 
projektov, s katerimi so 
organizatorji spodbujali 
bralno kulturo. 
Med dejavnostmi Občine 
Jesenice pa velja omeniti 
sofinanciranje študijskih 
krožkov Ohranjanje kul-
turne dediščine v lokalni 

skupnosti, sofinanciranje 
izdaje Jeseniškega zborni-
ka, financiranje izdaje 
knjižic na temo zgodovine 
mesta Jesenice v sklopu 
vsakoletnega projekta Kviz 
o zgodovini mesta Jeseni-
ce, podelitev knjižnih 
nagrad za učence in dijake 
z najboljšim učnim uspe-
hom, sodelovanje v projek-
tu Time for Tea (Čas za 
čaj) ... Občina pa skrbi tudi 
za postavitev in vzdrževan-
je obeležij jeseniških pes-
nikov in pisateljev.

Branju prijazna občina
Občina Jesenice je prejela certifikat Branju prijazna občina.

Urša Peternel

Bliža se čas obdarovanj in 
na Čebelarski zvezi Sloveni-
je kot odlično darilo predla-
gajo čebelje pridelke. Kot 
poudarjajo, slovenski med s 
široko paleto okusov lahko 
razveseli še tako zahtevnega 
obdarovanca. Tudi čebelji 
pridelki, kot so cvetni prah, 
matični mleček, propolis, 
medica, medeni liker, so 
lahko lepo darilo. Enako vel-
ja za penečo medico, ki so jo 
razvili slovenski čebelarji in 

je narejena izključno iz 
medu in vode po klasičnem 
postopku z vrenjem v stekle-
nicah. Nanjo so čebelarji še 
posebej ponosni in je pri-
merna za posebne priložno-
sti. Zanimiv predlog za dari-
lo so tudi sveče iz čebeljega 
voska. Čebelji pridelki so 
tesno povezani s tradicijo 
čebelarstva na Slovenskem 
in so primerni tudi kot pro-
tokolarno darilo. Kot pou-
darjajo, s tem, ko podarimo 
čebelje pridelke, podarimo 
košček narave.

Čebelji pridelki kot 
odlično darilo
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Urša Peternel

Na Blejski Dobravi so pre-
dlani najprej ostali brez tr-
govine, zatem bifeja sredi 
vasi, marca letos pa še brez 
pošte. Tako so domačini za 
vse opravke morali na Jese-
nice, kar je zlasti starejšim 
povzročalo veliko težav. Naj-
hujše stiske je nekaj časa 
reševal zasebnik, ki je v vas 
vozil kruh. Ta mesec pa so 
se v kraju vendarle razveseli-
li pekarne s trgovino, ki so 
jo odprli pod okriljem Zapo-
slitvenega centra Kragulj. Ta 
je že doslej deloval v nekda-
njih Mercatorjevih prostorih 
sredi vasi, kjer je devet zapo-
slenih invalidnih oseb ob 
pomoči strokovnih delavk 
sestavljalo plastične izdelke 
za avtomobilsko industrijo. 
Kot je povedala direktorica 

Kragulja Klavdija Šumrada, 
so po zaprtju trgovine in bi-
feja začeli razmišljati, da bi 
sami odprli pekarno s trgo-
vino. Tako so zadnjih nekaj 
mesecev urejali vse potreb-
no, nakupili potrebno opre-
mo, pred dnevi pa je pekar-
na s trgovino že odprla svo-
ja vrata. V njej na okrog 
štiridesetih kvadratnih me-
trih ponujajo kruh in peko-
vske izdelke pekarne Triler 
iz Besnice, nekaj peciva pa 
pripravljajo tudi sami. Na 

policah trgovine ponujajo 
tudi osnovna živila, pijačo, 
sladkarije ... Kot obljublja 
direktorica, bodo ponudbo 
v prihodnje glede na želje 
strank še razširili, z doseda-
njim odzivom pa so zelo 
zadovoljni. 
»Domačini, ki pridejo, pra-
vijo, da so veseli, da imajo 
zdaj v vasi pekarno in trgo-
vino; prej so zlasti starejši 
morali po vse z avtobusom 
na Jesenice,« je povedala. S 
cenami sicer ne morejo tek-

movati z velikimi diskon-
tnimi trgovci, je dodala, 
kljub temu pa cene niso 
pretirano visoke. Pekarna s 
trgovino je odprta med te-
dnom med 6. uro in 16.30, 
ob sobotah in nedeljah pa 
med 7. in 12. uro.
Zaposlitveni center Kragulj 
deluje pod okriljem Sloven-
skega združenja za duševno 
zdravje Šent.

Pekarna s trgovino 
na Blejski Dobravi
Odprli so jo v prostorih nekdanje Mercatorjeve trgovine sredi vasi, in to 
pod okriljem Zaposlitvenega centra Kragulj. Odprta je vse dni v tednu, tudi 
ob nedeljah.

Direktorica Zaposlitvenega centra Kragulj Klavdija Šumrada, ena od zaposlenih Marja 
Mravinc in mentorica Tisa Sitar v novi pekarni

Načrtov imajo še 
veliko; ker domačini 
pogrešajo tudi bife, 
bodo morda spomladi 
poskrbeli tudi za to, da 
bo na terasi pred 
lokalom spet mogoče 
popiti vsaj kavo.

V sklopu prednovoletnih 
prireditev v četrtek, 20. de-
cembra, ob 17. uri v vaškem 
jedru na Blejski Dobravi pri-
pravljajo prižiganje lučk na 
novoletni jelki. V sklopu pri-
reditve bo potekal tudi spre-
hod malih kolednikov od 
stavbe Krajevne skupnosti 
Blejska Dobrava do vaškega 
jedra, kjer bo otroke obiskal 
Božiček.

Prižig lučk in Božiček 
na Blejski Dobravi

Tradicija v jeseniški občini 
so novoletni sprejemi sta-
rejših krajanov. V sredo je v 
dvorani osnovne šole Tone-
ta Čufarja Jesenice potekal 
sprejem za krajane, starejše 
od osemdeset let, iz krajev-
ne skupnosti Plavž. Včeraj 
so v Kolpernu pripravili 
sprejem za starejše iz kra-
jevne skupnosti Sava. Priho-
dnji torek bo v Kolpernu no-
voletni sprejem starejših 
krajanov krajevne skupnosti 
Podmežakla. Včeraj pa je 
potekalo srečanje članic in 
članov Društva upokojencev 
Javornik - Koroška Bela, ki 
so ali še bodo letos dopolni-
li sedemdeset, osemdeset 
ali devetdeset let.

Novoletni sprejemi 
starejših krajanov
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Urša Peternel

Z najvišjo oceno 4,88 je 
občinstvo za najboljšo 
predstavo Čufarjevih dne-
vov izbralo Petelinji zajtrk 
v koprodukciji Gledališča 
Toneta Čufarja in Šentja-
kobskega gledališča Ljub-
ljana ter v režiji Gojmirja 
Lešnjaka - Gojca. Da je ta 
»erotična igra o prijatelj-
stvu« res najboljša, je 

občinstvu pritrdila tudi 
strokovna žirija Čufarjevih 
dnevov in jo izbrala za naj-
boljšo predstavo v celoti. 
Čufarjevo plaketo za najbo-
ljšo žensko vlogo je prejela 
Stanka Poročnik za vlogo 
ministrice za zdravje in 
vseslovenske matere v 
predstavi Norci v izvedbi 
Koroškega deželnega teatra 
iz Slovenj Gradca. Plaketo 
za najboljšo moško vlogo 

pa je prejel Nejc Jezernik 
za vlogo Skinerja v predsta-
vi Skiner: Večni študent v 
izvedbi Little Rooster Pro-
ductions, Mali Kamen. 
Med mladinskimi predsta-
vami pa sta strokovno žiri-
jo najbolj prepričali pred-
stavi Baron sedi na veji 
Mladinske dramske druži-
ne F. B. Sedej iz Števerja-
na, ki je prejela nagrado 
nova gaz za kolektivno kva-

litetno delo vseh ustvarjal-
cev, in predstava Šest oseb 
išče Williama v izvedbi 
Amaterskega mladinskega 
odra Nova Gorica, ki je pre-
jela novo gaz za izvirno 
odrsko doživetje.
Ob zaključku že 31. festivala 
ljubiteljskih gledališč so 
domači gledališčniki premi-
erno uprizorili še romantič-
no komedijo s songi in ben-
dom v živo Za zmeraj!

Zmagovalec festivala 
je Petelinji zajtrk 
Tako po oceni strokovne žirije kot po oceni publike na letošnjih Čufarjevih dnevih je bila najboljša 
predstava Petelinji zajtrk.

Del igralske zasedbe zmagovalne predstave Petelinji zajtrk in nagrajenca za najboljšo žensko in moško vlogo Stanka 
Poročnik in Nejc Jezernik (na sliki desno) / Foto: Tina Dokl

Urša Peternel

V Dvorani Lorenz Glasbene 
šole Jesenice je potekal abo-
nmajski koncert, posvečen 
osemdesetletnici slovenske-
ga violončelista Matije 
Lorenza (zaradi nepredvide-
nih okoliščin se koncerta žal 
ni mogel udeležiti), ki je dol-
ga leta igral v znanem dru-
žinskem klavirskem triu 
Lorenz. Glasbena družina 
Lorenz izhaja s Slovenskega 
Javornika, po njih se imenu-
je tudi koncertna dvorana 
jeseniške glasbene šole, 
Matija Lorenz pa je nekaj let 
na šoli tudi poučeval. Nasto-
pil je trio izvrstnih glasbeni-
kov: pianistka Minka Popo-
vič, violinistka Božena 
Angelova in violončelist 
Gregor Fele z Jesenic, ki je 
bil tudi glavni pobudnik 
dogodka, in z izjemnim 
koncertom navdušil.

Koncert ob osemdesetletnici 
Matije Lorenza
V Glasbeni šoli Jesenice so z abonmajskim koncertom počastili 
osemdesetletni jubilej slovenskega violončelista Matije Lorenza, ki izvira s 
Slovenskega Javornika.

Nastopil je trio izvrstnih glasbenikov: pianistka Minka 
Popovič, violinistka Božena Angelova in violončelist Gregor 
Fele z Jesenic. / Foto: Sašo Valjavec

Urša Peternel

V galeriji Kosove graščine na 
Jesenicah je potekalo prvo 
javno vodstvo po razstavi slik 
gorenjskega poznobaročne-
ga slikarja Janeza Potočnika 
(1749–1834). Po razstavi je 
obiskovalce popeljal muzej-
ski svetovalec Aljaž Pogač-
nik, kustos Gornjesavskega 
muzeja Jesenice.

»Predstavljena likovna dela 
na razstavi kažejo Potočnika 
kot naslednika ljubljanskih 
baročnih mojstrov, po kate-
rih kompozicijah se je naj-
večkrat zgledoval. V zgod-
njih delih se naslanja nanje 
tudi pri koloritu, ki pa kas-
neje preide pod vpliv sodob-
nega klasicističnega slikars-
tva, ki pride najbolj do izra-
za pri meščanskih portretih. 
Ob Leopoldu Layerju in 
Andreju Herrleinu je Potoč-
nik na Kranjskem eden glav-

nih mojstrov prehoda od 
baroka sredine 18. v prvo 
polovico 19. stoletja,« je 
med drugim povedal Aljaž 
Pogačnik.
Razstava bo na ogled vse do 
18. januarja 2019, jeseniški 
muzealci pa pripravljajo še 
dva spremljevalna dogodka, 
in sicer v četrtek, 13. decem-
bra, ob 18. uri predavanje z 
naslovom O konservator-

sko-restavratorskih posegih 
na slikah Marijino rojstvo in 
Smrt sv. Jožefa. Predavala 
bo konservatorka in restav-
ratorka Zoja Bajdè iz 
ZVKDS – Restavratorskega 
centra. V četrtek, 20. decem-
bra, ob 17. uri pa pripravljajo 
še eno javno vodstvo po raz-
stavi z naslovom Popotova-
nje v umetniški svet Janeza 
Potočnika z muzejskim sve-
tovalcem in kustosom Gor-
njesavskega muzeja Jeseni-
ce Aljažem Pogačnikom.

Po razstavi slik 
Janeza Potočnika
V sklopu razstave slik Janeza Potočnika jeseniški 
muzealci pripravljajo več spremljevalnih 
dogodkov.

Aljaž Pogačnik je obiskovalce popeljal po razstavi slik 
gorenjskega poznobaročnega slikarja Janeza Potočnika.

V sredo, 12. decembra, ob 
19.30 bodo v Občinski knjiž-
nici Jesenice predstavili bio-
grafijo Milene Zupančič z 
naslovom Kot bi luna padla 
na zemljo. Z Mileno Zupan-
čič in avtorjem Tadejem 
Golobom se bo pogovarjala 
Monika Sušanj.

Kot bi luna padla na 
zemljo

V decembru bodo v Gledali-
šču Toneta Čufarja Jesenice 
še trikrat uprizorili najnovej-
šo domačo uspešnico, 
romantično komedijo s son-
gi in bendom v živo Za zme-
raj! Na ogled bo 17., 18. in 
19. decembra ob 19.30. 
Avtor besedila je Gregor 
Čušin, glasbe Nataša V. 
Trseglav, režiser pa Gaber 
K. Trseglav. Premierno so jo 
uprizorili ob zaključku letoš-
nji Čufarjevih dnevov.

Še trikrat Za zmeraj!

V sklopu Vaše naše matine-
je bo v Gledališču Toneta 
Čufarja Jesenice v nedeljo, 
9. decembra, ob 10. uri ope-
ra za otroke Janko in Metka. 
Nastopila bosta Klemen 
Torkar in Eva Černe.

Opera za otroke

17., 18. in 19. december 2018 ob 19.30 
Predprodaja vstopnic www.eventim.si in prodajna mesta.
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Z vami že 20 let

Jeseničani od devetega do šestnajstega mesta
V Šenčurju je potekal 9. Slovenski pokal trojk v prstometu in 
hkrati 5. Memorial Borisa Brezarja. Nastopilo je 57 ekip iz 
gorenjske, severne primorske, ljubljanske regije in ena hrva-
ška ekipa z Reke. Zmage se je veselila ekipa Senica–Lotrič 
Meroslovje. Jeseniška ekipa v postavi Marko Hočevar, Ma-
tjaž Koranter in Bogdan Finžgar se je uvrstila od devetega 
do šestnajstega mesta. Po Šenčurju v začetku januarja sledi 
še drugi del v Renčah, kjer bomo dobili končne zmagovalce 
slovenskega pokala trojk v prstometu.

Strelci v Ormožu, Kidričevem in Trzinu
Strelci so se merili na treh različnih tekmovanjih. V Ormožu 
so se mladinci merili na tekmovanju mladi upi. Ernest Eman 
Babača se je v finale uvrstil kot šesti. V finalu je pokazal 
odlično streljanje in na koncu osvojil prvo mesto. Anton 
Korbar je bil dvanajsti. V Kidričevem je potekal Kekčev pokal 
za mlade strelce. Pobližje poglejmo uvrstitve strelcev Triglav 
Javornik - Koroška Bela: cicibanke: 7. Madalina Filimon; cici-
bani: 1. Edbin Babača; mlajše pionirke: 3. Stella Pintar Ga-
ser: mlajši pionirji: 5. Lun Regeis, 8. Ažbe Močivnik. Ekipa v 
postavi Močivnik, Pintar, Gaser in Regeis je osvojila drugo 
mesto. V Trzinu je bil 2. Odprti turnir Gorenjske. Anton Kor-
bar je osvojil sedemnajsto mesto.

Na Pokalu Nagaoke 2018 prvo in drugo mesto
V Ljubljani je potekal mednarodni pokal v judu, ki je štel 
tudi za slovenski pokal. Nastopilo je 640 judoistov iz Av-
strije, Italije, Hrvaške, Nemčije, Bosne in Hercegovine in 
Slovenije. Pobližje si poglejmo uvrstitve judoistov TVD Par-
tizan Jesenice med prvo deseterico po kategorijah. Pri sta-
rejših dečkih je Ažbe Razingar v kategoriji do 42 kg osvojil 
deveto mesto. Anže Rizmarič Hladnik je bil pri mlajših ka-
detih v kategoriji do 55 kg sedmi. V kadetski kategoriji sta 
nastopila Mark Klinar in Mark Krajzel. Klinar je bil v katego-
riji do 60 kg peti, Krajzel pa je bil v kategoriji do 66 kg 
sedmi. Pri mlajših članicah so osvojili dvoje stopničk. Kati 
Ambrožič je bila prva v kategoriji do 57 kg, Nuša Ambrožič 
pa druga. V kategoriji mlajših članov je nastopil Luka Am-
brožič in v kategoriji do 66 kg osvojil deveto mesto.

Končan jesenski del
Malonogometaši v medobčinski ligi Radovljica so zaključili 
jesenski del. Pobližje poglejmo uvrstitve ekip iz jeseniške 
občine. Fasaderstvo Kumalič-Biser je v skupini A na drugem 
mestu z 18 točkami, le točko za ekipo TVD Partizan Begunje. 
Hrušica-Fitnes O2 je na predzadnjem mestu, a le tri točke od 
šestega mesta. V skupini B so Lipce na osmem mestu z 10 
točkami. Vodi Elmont Bled z 21 točkami. V skupini C so na 
vrhu ekipa Lisjaki Naklo s 26 točkami, Tim Orange je šesti z 
12 točkami, Venezzia pa sedma z 11 točkami.

Košarkarice ekipe Kranjska Gora - Jesenice  
še brez zmage
Dvema uvodnima porazoma so košarkarice ekipe Kranjska 
Gora - Jesenice dodale še dva poraza. V gosteh so izgubile 
z ekipo Felix z rezultatom 64:49. Doma so izgubile z ekipo 
Pomurje s 67:34.

Polovični uspeh
Košarkarji Enos Jesenice so v zadnjih dveh tekmah imeli 
polovični uspeh. Na gostovanju pri Litiji so izgubili z 90:71, 
na domači tekmi z ekipo Janče Ljubljana pa so zmagali s 
83:71. Na vrhu lestvice 3. lige Center je Ljubljana z 12 toč-
kami, druga je Litija z 11 točkami, tretji pa Jeseničani z 10 
točkami.

Šport na kratko

»Acronijevci smo z Jeseni-
škim hokejem povezani že 
več kot sedemdeset let. Za-
dnja leta kot SIJ Acroni, 
pred tem kot SŽ Acroni in 
še pred tem kot Železarna 
Jesenice. Trudili smo se, da 
skupnosti vrnemo vsaj del 
podpore, ki jo ta nudi nam. 
V zameno so naši Železarji 
z odmevnimi zmagami po-
nesli naše ime daleč nao-
krog. Mnogi hokejisti so 
(bili) naši sodelavci,« so bile 
besede glavnega direktorja 
SIJ Acroni Branka Žerdo-
nerja. Ta je Pogačarju sim-
bolično, kot njegovi predho-
dniki pred sedemdesetimi 
leti, podaril drsalke. 
Pogačar je podal še dvanajst 
stebrov, na katerih stoji jese-

niški hokej. Pa jih naštejmo: 
1. V okviru športnega društva 
Jože Gregorčič je bil 6. janu-
arja 1948 ustanovljen Hokej-
sko drsalni klub Jesenice. 2. 
Hokejsko opremo in drsalke 

izdelujejo v Železarni Jeseni-
ce. 3. Leta 1954 je na Jeseni-
cah postavljeno prvo umetno 
drsališče. 4. Marca 1957 eki-
pi v Beogradu osvoji prvi na-
slov državnih prvakov. 5. 

Med letoma 1957 in 1972 
ekipa osvoji 15 zaporednih 
naslovov državnega prvaka. 
6. V tem obdobju odigrajo 
167 tekem; 163 so jih dobili 
in le štiri izgubili. 7. V sezoni 
1992/1993 ekipa osvoji prvi 
naslov državnih prvakov v 
Sloveniji. 8. V sezoni 
2004/2005 je ekipa brez po-
raza v mednarodni ligi INL. 
9. V sezoni 2006/2007 je 
HK Jesenice kot prva ekipa 
povabljen v ligo EBEL. 10. V 
sezoni 2011/2012 ekipa za-
dnjič tekmuje v ligi EBEL. 11. 
V sezoni 2012/2013 HK Jese-
nice preneha delovati. 12. V 
sezoni 2013/2014 se z usta-
novitvijo HDD Jesenice zače-
nja nova zgodba. 
Zgodba, ki naj traja in traja 
pod prepoznavnim geslom: 
Ena ekipa, eno srce.

Častitljiv jubilej 
jeseniškega hokeja

Ena ekipa, eno srce

Po letu 1945 so se ustanavljala številna športna 
društva in klubi. Na športni zemljevid se je 6. 
januarja 1948 na Jesenicah v Zgornjesavski 
dolini vpisal Hokejski klub Jesenice. Veliko 
dejavnikov vpliva na to, da tako uspešen kolektiv 
obstane. Nekaj je popolnoma jasno: brez Jesenic 
ne bi bila uspešna Olimpija, ne bi bil uspešen 
slovenski hokej. Jeseniški hokej je v svoji 
zgodovini dal kar 38 olimpijcev. Hokej in 
železarstvo gresta na Jesenicah z roko v roki. 
Povezujejo ju tradicija, vztrajnost, trdo delo  
in volja. 

Matjaž Klemenc

Od zadnjega pisanja so se v 
HDD SIJ Acroni zgodile 
tako prijetne kot slabe stva-
ri. Začnimo s prijetnimi. 
HDD SIJ Acroni Jesenice je 
skupaj s skupino SIJ Acroni 
pripravil prireditev ob se-
demdesetletnici hokeja na 
Jesenicah. Visok jubilej so 
obeležili tudi v Dvorani 
Podmežakla, kjer so pod 
strop izobesili rdeče zastavi-
ce z letnicami, ko je jeseni-
ški hokej slavil naslov naj-
boljšega v državi. Število 
zastavic nazorno kaže, da 
ima za seboj zelo uspešno 
zgodovino. V športu gredo 
zmage in porazi z roko v 

roki. Tako so Jeseničani po 
še četrtem letošnjem pora-
zu z Olimpijo ostali tudi 
brez glavnega trenerja, saj 
se je izvršni odbor kluba od-
ločil, da prekine sodelovanje 
z Gabrom Glavičem. »Ker 
ni rezultatov, obenem pa ni-
smo zadovoljni niti s sed-
mim mestom v Alpski ligi, 
smo se odločili za menjavo 
trenerja,« je o razlogih o za-
menjavi povedal predsednik 
Anže Pogačar. 
Dve tekmi v AHL je vodil 
Glavičev pomočnik Aleš 
Burnik. Med številnimi kan-
didati je vodstvo v sredo ob-
javilo ime novega trenerja. 
To je 38-letni Marcel Rod-
man, ki je lansko sezono 

zaključil aktivno igranje. Le-
tošnjo sezono je začel kot 
pomočnik trenerja v zagreb-
škem Medveščaku.
Pa poglejmo še rezultatski 
del. Po pomembni zmagi v 
gosteh proti Lustenauu s 5 : 
3 so Jeseničani igrali po sis-
temu toplo-hladno. Po zma-
gi proti Bregenzerwaldu 
doma s 5 : 2 je že kazalo, da 
se je kriza premaknila dru-
gam, a žal ni bilo tako. Zgo-
dil se je dvojni spored, dvoj-
no gostovanje. Blizu uspeha 
so bili v Kitzbücehlu in tudi 
v Tivoliju, a izkupiček je bila 
le ena točka. V Avstriji so iz-
gubili s 4 : 3, v podaljšku, 
pičlih sedem sekund pred 
koncem. V Tivoliju je Olim-

pija za zmago s 4 : 3 zadela 
v zadnji minuti. Sledili sta 
še dve domači tekmi: zane-
sljiva zmaga s 4 : 1 proti Zell 
am Seeju in poraz s Feldkir-
chnom s 5 : 1, kjer je odpove-
dala realizacija. 
»V teh dveh tekmah, ko sem 
vodil ekipo, sem skušal po-
kazati način svojega dela. 
Na nekatere stvari smo se 
osredotočili, a jih na drugi 
tekmi nismo izvedli tako, 
kot smo si zamislili. Feld-
kirch se je pokazal kot zelo 
izkušena ekipa. Fantje so 
dali vse od sebe, a pozna se, 
da nam manjka nekaj izku-
šenj,« je po sobotnem pora-
zu povedal Aleš Burnik, ki je 
zamenjal Gabra Glaviča.

Marcel Rodman novi trener
Po porazu z Olimpijo, četrtem v tej sezoni, so se v HDD SIJ Acroni odločili, da zamenjajo prvega 
trenerja. Mesto Gabra Glaviča je prevzel Marcel Rodman.

1. stran
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Andraž Sodja

Kakšno je življenje v Pekin-
gu? V čem se razlikuje od 
življenja v Sloveniji?
»Ko sem septembra prišel v 
Peking, je bil to zame pre-
cejšen kulturni šok. Na uni-
verzi so mi priskrbeli stano-
vanje 15 minut iz univerzi-
tetnega kampusa, kar po eni 
strani pomeni večjo odmak-
njenost od evropske kulture, 
saj je večina tujih profesor-
jev stacionirana v kampusu, 
po drugi strani pa omogoča 
pristnejšo izkušnjo, saj 
živim med avtentičnim pre-
bivalstvom z avtentičnimi 
običaji, obnašanjem, kultu-
ro itd. Precej težav sem imel 
s prilagajanjem na hrano. 
Sprva nisem našel kruha, 
mleka in jogurta, ki ne bi 
bili sladki – sladkor tu upo-
rabljajo kot naravni konzer-
vans, sestavine pa so napisa-
ne v kitajskih pismenkah. 
Zanimivo je tudi, da imajo 
kitajske restavracije po svetu 
svoje menije prilagojene 
tamkajšnjim prebivalcem. V 
Pekingu lahko pekinško 
raco dobiš le v posebnih res-
tavracijah; ta jed torej ni 
nekaj, kar bi domačini jedli 
vsak dan. Imam pa ogrom-
no srečo, da v univerzitet-
nem kampusu obstajajo raz-
lične kantine, kjer nudijo 
tradicionalno hrano iz razli-
čnih kitajskih provinc, kar 
mi omogoča široko in pes-
tro izbiro okusov. V poveza-
vi s prehranjevanjem naj 
omenim še to, da sem se 
moral privaditi na uporabo 
kitajskih palčk, saj drugega 
pribora ne dobiš, če si ga ne 
kupiš sam in ga nosiš s 
seboj. Poleg hrane je bil 
zame velik kulturni šok tudi 
v cestnoprometnih običajih. 
Semaforji tu ne igrajo ravno 
velike vloge, saj ljudje vozijo 
''prosto po Prešernu''. Podo-
bno je s prehodi za pešce, za 
katere se zdi, da so kot kak-
šni avantgardistični cestni 
murali. Ko pri nas nekdo 
uporabi avtomobilsko trob-
ljo, to pomeni, da je nekdo 
naredil nekaj narobe (upo-
rabljamo jo kot kurativo), 
medtem ko jo tu sprožijo, da 
druge udeležence v prometu 
opozorijo nase (uporabljajo 
jo kot preventivo), saj se mi 
zdi, da vzvratnih ogledal ne 
uporabljajo radi. Poleg vseh 
teh ''zunanjih'' stvari pa je 
bil zame kulturni šok tudi v 
samem šolskem sistemu.«

Kaj mislite s tem? Ali je pri 
njih šolski sistem drugačen?

»Zanimivo je, da se tukajš-
nji otroci kitajskih pismenk 
učijo od šestega do 18. leta 
starosti. Gre za zelo zaple-
ten sistem, saj imajo poseb-
ne pismenke lahko tudi več 
kot trideset potez. Za to so 
potrebne posebna zbranost, 
natančnost in disciplina. Na 
Univerzi za mednarodne 
študije v Pekingu, kjer 
delam, so jezikovno pestrost 
začeli širiti v študijskem letu 
2017/2018, ko so študentom 
prvič ponudili tudi sloven-
ščino. Tedaj se je na ta štu-
dijski program vpisalo deset 
15-letnikov, ki so vključeni v 
sedemletni program. V štu-
dijskem letu 2018/2019 pa 
so odprli še štiriletni študij-
ski program za dodiplomske 
študente, na katerega se je 
vpisalo 16 študentov, ki jim 
v okviru dveh predmetov 
(Začetna slovenščina 1 in 
Začetna slušno-vidna slo-
venščina 1) predavam o jezi-
ku, literaturi in kulturi. Štu-
denti so zelo pridni, delovni 
ter polni želje po znanju, kar 
je zadnje čase v Sloveniji 
prej izjema kot pravilo. 
Zame osebno je poučevanje 
proces, ko veliko znanja pre-
dam naprej, hkrati pa veliko 
znanja tudi dobim. Študenti 
so me mnogo naučili. Med 
drugim tudi to, da kitajski 
priimki niso tako pomem-
bni kot osebna lastna ime-
na, ki pa nosijo simbolni 
pomen; npr. nekdo dobi ime 
po letnem času in vremenu, 
ko je bil rojen. Ker so v kitaj-
ščini toni nosilci različnih 
pomenov, sam pa jezika ne 
obvladam, sem študentom 
omogočil izbiro slovenskih 
imen, oni pa so meni sesta-
vili kitajsko ime Sī Wén, ki 

ima tri pomene. Prvi pomen 
je, da Sī pomeni oznako za 
priimek, in kot tak nima 
posebnega pomena, Wén 
kot osebno lastno ime pa 
pomeni kulturo pisanja. 
Drugi pomen besedne zveze 
v celoti je: "zadolžen za kul-
turo pisanja (vključno s pis-
menkami in hieroglifi)". 
Tretji pomen je fonetični. 
Slovenija se v kitajščini 
fonetično zapiše: Sī loù wén 
ní yà. Prvi in tretji fonem 
tvorita moje ime Sī Wén, s 
čimer se ustvari povezava na 
sekundarni stopnji. Poleg 
tega se pismenka za fonem 
sī mojega imena in pismen-
ka za fonem sī v besedi Slo-
venija razlikujeta; tako pis-
menka za fonem sī v imenu 
Slovenija pomeni: vljuden, 
nežen.«

Glede na to, da ste pesnik in 
mnogo časa posvetite pisan-
ju različnih literarnih in 
neliterarnih tekstov, so štu-
denti v vašem »novem« 
imenu zelo lepo ujeli esenco 
vas kot učitelja in umetnika. 
Kako pa se na Kitajskem 
kaže ta vrsta kulture? Ali so 
ponosni na svojo kulturno 
dediščino?
»Moram priznati, da so 
Kitajci precej pred nami, kar 
se tiče kulturnega ponosa in 
tržnega vidika kulturne 
dediščine. Tukaj so vse zgo-
dovinske in kulturne zna-
menitosti ograjene, za ogled 
pa je v večini treba plačati 
neko majhno vsoto (npr. za 
ogled Poletne palače sem 
plačal vstopnino v višini 
2,40 evra). Kljub temu da ne 
gre za visok znesek, se drža-
vna blagajna polni. Razlog 
je v tem, da tudi domačini 

radi obiskujejo parke, pala-
če, templje, paviljone. Ker 
vstopnina ni visoka, si vsaka 
družina lahko privošči več-
kraten obisk. S tem pa zap-
ravijo veliko več denarja, kot 
bi ga sicer, če bi si stvari 
ogledali samo enkrat. Ker 
imajo Kitajci tako ljub odnos 
do svojih zgodovinskih in 
kulturnih objektov, lažje 
sprejmejo tudi tujo kulturo. 
Ravnokar sem na univerzo 
prijavil projekt The Balkan 
Breeze Festival, v okviru 
katerega bomo s profesorji 
albanščine in našimi štu-
denti predstavili slovensko 
ter albansko kulturo. Kultur-
nega tedna se bodo udeležili 
tudi predstavniki veleposla-
ništev, ki naše prizadevanje 
za promocijo matičnih kul-
tur močno podpirajo. Veliko 
podporo pa imam tudi s 
strani namestnice dekanice 
Šole za centralne evropske 
jezike, ki me vzpodbuja za 
različne projekte in mi s 
prevajanjem v kitajščino ter 
posredovanjem gradiva 
komiteju pomaga uresniče-
vati potencial.«

Kakšni so vaši načrti, kdaj se 
vračate v Slovenijo?
»Vsekakor se konec julija 
2019 vračam v Slovenijo. 
Čaka me pisanje doktorske 
disertacije in pa zaključna 
faza priprave tretjega Festi-
vala poezije Verzionar, ki bo 
oktobra z izbranimi gosti 
potekal na Jesenicah. Morda 
mi do vrnitve uspe dokonča-
ti celo novo pesniško zbirko. 
Upam tudi, da se mi doma 
odpre kakšna možnost 
zaposlitve, saj čeprav me 
tujina privlači, moj stalni 
dom ne bo nikoli.«

Kulturni šok in 
dragocena izkušnja
Jernej Kusterle, profesor slovenskega jezika in književnosti, pesnik in vsestranski kulturnik, je v 
študijskem letu 2018/2019 Jesenice zamenjal za Peking, kjer kot profesor slovenskega jezika, 
literature in kulture predava dodiplomskim študentom Univerze za mednarodne študije v Pekingu 
(BISU). Po Skypu je strnil svoje izkušnje in videnja, ki jih sicer v doživetih fotoreportažah redno deli  
s sledilci na družbenem omrežju Facebook.

Jernej Kusterle trenutno živi in dela na Kitajskem. / Foto: osebni arhiv

OBČINA JESENICE
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

Tel: 04 58 69 200, e-pošta: obcina.jesenice@jesenice.si,
internet: http://www.jesenice.si

Številka: 352-11/2018
Datum: 29. 11. 2018

Na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018) in 16. 
člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) ter Načrta ravnanja z nepre-
mičnim premoženjem – Načrt razpolaganja z nepremičnim premo-
ženjem – stanovanja in poslovni prostori v lasti Občine Jesenice za 
leto 2018, št. 478-70/2017, Občina Jesenice objavlja naslednje:

JAVNO ZBIRANJE PONUDB  
ZA PRODAJO NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA 

V LASTI OBČINE JESENICE

1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: 
Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

2. Predmet prodaje: 
Predmet prodaje je:
  stanovanje z ID znakom del stavbe 2172-220-5 in pripadajočo 

drvarnico z ID znakom del stavbe 2172-491-5 v skupni izmeri 
92,60 m2 na naslovu Hrušica 63, 4276 Hrušica. Izhodiščna cena 
znaša skupaj 30.000,00 EUR. Nepremičnini se prodajata vključ-
no skupaj. Številka energetske izkaznice: 2018-167-173-62715, 
veljavna do 2. 4. 2028. Energetski razred E (119 kWh/m2a).  Ne-
premičnina, ki je predmet javnega zbiranja ponudb, je v lasti 
Občine Jesenice. 

3. Predkupna pravica: 
Skladno s 124. členom Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, 
št. 87/02 in spr.) na stanovanju z ID znakom del stavbe 2172-220-5 
obstoji zakonska predkupna pravica preostalih etažnih lastnikov 
večstanovanjske stavbe s št. 220, Hrušica 63, 4276 Hrušica.

4. Pogoji za udeležbo na razpisu: 
V postopku lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki bodo pre-
vzele pripravljeno razpisno dokumentacijo. Ponudniki naj predlo-
žijo svoje ponudbe v zaprti kuverti z oznako »NE ODPIRAJ – 
PONUD BA ZA ODKUP NEPREMIČNINE – STANOVANJA (Z NAVED-
BO NASLOVA IN ŠTEVILKE STANOVANJA)« na vložišče Občine Jese-
nice ali priporočeno po pošti na naslov: Občina Jesenice, Cesta 
železarjev 6, Jesenice. Na zaprti ovojnici naj ponudniki navedejo 
tudi ime, točen naslov, telefonsko številko ter e-naslov pošiljatelja.

Pri javnem zbiranju ponudb kot ponudniki ne morejo sodelovati 
cenilec in člani komisije ter z njimi povezane osebe (6. in 7. 
odstavek 51. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 
87/02 in spr.) 

Ponudniki, ki želijo sodelovati v javni ponudbi, so pred vložitvijo 
ponudbe dolžni položiti varščino kot garancijo za resnost ponud-
be. Varščina znaša 10 % (deset odstotkov) od izhodiščne cene za 
nepremičnino. Varščino so dolžni ponudniki virmansko vplačati na 
podračun EZR Občine Jesenice, odprt pri Banki Slovenije, št.: 
01241-0100007593, sklic 1875400-2001004-00000018 s pripisom 
»varščina za nakup stanovanja (z navedbo stanovanja)«. Plačana 
varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v ceno, neuspelim 
ponudnikom pa bo varščina vrnjena v roku 15. dni od dneva odpi-
ranja ponudb. V primeru, da izbrani ponudnik v roku ne pristopi k 
podpisu pogodbe, Občina Jesenice njegovo varščino zadrži.

5. Način in rok plačila kupnine: 
Najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino v 30 dneh od 
izstavitve računa s strani prodajalca – Občine Jesenice, ki ga bo 
prodajalec izstavil na podlagi prodajne pogodbe, podpisane s 
strani obeh pogodbenih strank. Plačilo celotne kupnine v nave-
denem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe.

6. Potek razpisa:
Dokazila, ki jih mora vsebovati ponudba, specifični podatki o sta-
novanju in številka stanovanja, ki je predmet javne ponudbe, ter 
posebni pogoji in zahteve, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki, 
kakor tudi merila za izvedbo javne ponudbe so razvidni iz razpisne 
dokumentacije. Razpisno dokumentacijo interesenti prevzamejo 
na Občini Jesenice v sobi P10 (Marija Lah) vsak delovni dan od dne 
objave javnega zbiranja ponudb dalje.

Rok za oddajo ponudb je do petka, 28. 12. 2018, do 12. ure. Odpi-
ranje ponudb bo javno. O dokončni izbiri najugodnejšega ponu-
dnika bodo ponudniki obveščeni v roku 15 dni od poteka roka za 
oddajo ponudb oz. po poteku roka za uveljavitev predkupne pra-
vice. Do tega datuma so kupci vezani na svojo ponudbo.

Nepopolne ponudbe in ponudbe, ki bodo prispele po 28. 12. 2018 
po 12. uri, ne bodo upoštevane. 

Občina Jesenice si pridržuje pravico, da v postopku javnega zbira-
nja ponudb ne izbere nobene izmed prispelih ponudb oziroma da 
začeti postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi.

Vsa dodatna pojasnila interesenti dobijo na Občini Jesenice, Cesta 
železarjev 6, Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, soba P10 
(Marija Lah), tel. 04 5869 304.

 Občina Jesenice,
 župan
 Tomaž Tom Mencinger
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Janko Rabič

Ob devetdesetletnici mesta Jesenice (1. del)

Ustvarjalci časa 

Urša Peternel

Člani Planinskega društva 
Jesenice so tudi letos, dru-
go leto zapored, pripravili 
pohodniško akcijo za ljubi-
telje pohodništva na obmo-
čju, kjer imajo v upravlja-
nju pet planinskih posto-

jank. Potekala je od junija 
do oktobra, poimenovali pa 
so jo Jeseniški cirkl oziro-
ma Krožna pot petih posto-
jank. Udeleženci so morali 
prehoditi poti do Erjavčeve 
koče in Tičarjevega doma 
na Vršiču, do Koče pri izvi-
ru Soče, do Zavetišča pod 

Špičkom v Triglavskem po-
gorju in do Koče na Golici v 
Karavankah. Postojanke so 
bile lahko samostojen cilj 
ali pa so jih planinci preho-
dili po svoji želji v navede-
nem ali obrnjenem vr-
stnem redu. V vsaki koči so 
dobili žig v pohodniški kar-

tonček, ko so jih zbrali vseh 
pet, pa so akcijo uspešno 
zaključili.
Odziv planincev je vse večji, 
lani je bilo pohodnikov, ki 
so prehodili pot, 37, letos že 
92. Prišli so iz različnih kra-
jev Slovenije, iz Hrvaške in 
Avstrije. Člani Planinskega 
društva Jesenice so na za-
dnjo oktobrsko nedeljo vse 
udeležence povabili na sre-
čanje v Erjavčevo kočo na 
Vršiču. Za prehojeno pot je 
vsem čestital predsednik 
Planinskega društva Jeseni-
ce Vlado Hlede, ki je skupaj 
z organizatorko akcije Majo 
Perko vsem podelil prizna-
nja in pohodniške majice.
Maja Perko je ob tem pove-
dala: »Letos je Jeseniški cir-
kl res uspel nad pričakova-
nji. Lani je pot potekala le do 
štirih postojank na Vršiču in 
okolici, letos smo na pre-
dlog lanskih udeležencev 
priključili še Kočo na Golici. 
Za naprej ne bo sprememb, 
morda bomo glede na izku-
šnje s slabim vremenom za-
ključno srečanje izvedli kak 
mesec prej.«

Jeseniški cirkl odlično uspel
Krožno pot petih postojank, ki so v upravljanju Planinskega društva Jesenice, je letos prehodilo že več kot devetdeset planincev.

Zaključek akcije v Erjavčevi koči na Vršiču / Foto: Janko Rabič

Udeleženci so prejeli priznanja in pohodniške majice.

In kaj so povedali udeleženci? Nevenka 
Rajhman z Jesenic: »Člani naše pohodne 
skupine Vandrovci smo že imeli v načrtu pohod 
do Zavetišča pod Špičkom, pa smo potem 
opravili celotno pot. Zares čudovita ideja.« Tone 
Selan iz Kostela: »Te planinske poti že poznam. 
Vsaka je nekaj enkratnega, povsod nekaj novega 
doživiš.« 

Ko se oziram na prehojeno 
novinarsko pot, preprosto 
pridem do spoznanja, da je 
ves čas povezana z ljudmi in 
dogodki. Včasih se tako vži-
vim v ta svet okoli sebe, da je 
vse skupaj ena velika zgodba 
mojega življenja. To so vsa-
kodnevna srečanja, kjer ve-
dno odkrivam nekaj novega. 
Beležim, opazujem, včasih 
se kot izza tančic odkrivajo 
zanimivosti, ki so vredne 
širše pozornosti. 
Število poznanstev z ljudmi 
iz bližnje in širše okolice po-
staja neskončno. Z veli ko 
njih smo postali prijatelji, 
več kot le znanci z ulice. 
Včasih mi je enostavno ne-
rodno, ko srečam nekoga na 
ulici, ki me prijazno ogovori 
in spomni na srečanje več 
let nazaj, morda celo več de-
setletij. 
Devetdesetletni jubilej me-
sta Jesenice, marca leta 
2019, je najlepša priložnost, 
da objavim nekaj dosežkov, 
uspešnih zgodb ali zgolj za-
nimivosti iz življenja neka-
terih iz te množice ljudi, ki 
vsak po svoje ustvarjajo zgo-
dovino mesta in okolice. 
Hkrati s tem jubilejem sam 
zaokrožujem petinštirideset 
let novinarske poti, poklicne 
in ljubiteljske. Zame so vsi 
ljudje kot ustvarjalci časa, 
vsak po svoje, na številnih 
področjih. To je hkrati moj 
poklon mestu Jesenice, s ka-
terim sem vsakodnevno po-

vezan. Je spoštovanje do 
vseh, ki sem jih doslej sre-
čal, bral o njih ali kako dru-
gače izvedel zanje. Ker že-
lim, da izbor ni le moj ose-
ben, vabim vse zveste bralce 
in druge občane k sodelova-
nju. Naj mi sporočijo osebo, 
katerokoli, ki je vredna, da ji 
namenimo širšo pozornost. 
Vesel bom vsakega predloga 
za ljudi, ki so bili morda 
prezrti, nikoli širše predsta-
vljeni. V poštev ne pridejo le 
tisti znani in uveljavljeni – 
vsak ima morda zanimivost, 
ki je vredna objave. Nabor 
predlogov zajema vse ob-
čanke in občane občine Je-
senice, tudi iz okoliških kra-
jev. Vsak po svoje so poveza-
ni ali navezani na mesto, saj 
verjetno ni nikogar, ki ga še 
ni obiskal. Veselim se pre-
dlogov, sporočila pričaku-
jem na elektronskem naslo-
vu janko.rabic@gmail.com 
ali v uredništvu Jeseniških 
novic. 

Janez Pšenica 
Nekje je treba začeti, pa naj 
bo prvi inženir agronomije 
Janez Pšenica iz Aljaževe 
ulice na Jesenicah. Zagotovo 
je najbolj zaslužen, da je 
nekdaj mesto rdečega prahu 
zaradi železarske industrije 
sedaj dobilo lepšo, prijaznej-
šo podobo, na katero je lah-
ko danes vsak prebivalec 
ponosen. Več kot pol stoletja 

je trajal njegov projekt oze-
lenitve mesta. Z delom, zna-
njem in izkušnjami, ob po-
moči marljivih prostovolj-
cev, predvsem iz vrst Horti-
kulturnega društva Jesenice, 
je opravil veliko delo in 
uspel. Spominski park na 
Plavžu je njegov življenjski 
dosežek, čudovita oaza zele-
nja in cvetja. Marsikdo se 
sploh ne zaveda, kakšen bi-
ser je to za mesto. Štiristo 
posajenih dreves in dreve-
snic v parku, pa še okoli 
šeststo v mestu, danes po-
meni kvalitetnejše in bolj 
zdravo življenje vseh. Janez 
je star 88 let in še pred nekaj 
leti je bil aktivno vpet v na-
daljnje korake olepševanja 
mesta. Tudi danes se še rad 
sprehodi po mestu, izreče 
strokovno mnenje in je kriti-
čen do zlorab in nestrokov-
nega pristopa urejanja oko-
lja. Ima pa veliko željo, za 
katero upa, da ji bodo odgo-
vorni na Občini Jesenice 
znali prisluhniti in jo ure-
sničiti 
»Za spominski park je vnu-
kinja Ana pripravila popis 
vseh dreves in drevesnic. 
Želim, da se namestijo plo-
ščice z imeni v slovenskem 
in latinskem jeziku. Park 
mora postati učno središče 
za vse, predvsem za mlade. 
Ob tem moramo naprej 
ohraniti pieteto do vseh, ki 
so tam pokopani. Hkrati pa 
poskrbeti, da se bolj odpre 

javnosti in vključi v turistič-
no ponudbo.«
Janez Pšenica je od leta 
2017 zasluženo častni občan 
Občine Jesenice. Od mesta 
Jesenice je mlajši natanko 
leto in tri dni, njegova misel 
ob jubileju pa je naslednja: 
»Naj bo spominski park vzor 
za mlade, kaj se da z velikim 

entuziazmom narediti. Osta-
ne naj pod budnim strokov-
nim nadzorom, naj se dreve-
sa odstranjujejo ob ustrezni 
presoji. Če je le mogoče, naj 
se nadomeščajo z novimi. 
Tako bomo mesto ohranili 
zeleno, zdravo, za sedanje in 
prihodnje rodove.«

(Se nadaljuje)

Janez Pšenica prejema še eno priznanje za ozelenitev 
mesta.

Spominski park na Plavžu, življenjski dosežek Janeza 
Pšenice
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na vsa PVC 
okna in vrata
samo 14. decembra

Urša Peternel

November je mesec boja 
proti odvisnosti, v sklopu 
različnih dogodkov pa je 
potekala tudi akcija ozaveš-
čanja dijakov o škodljivosti 
kajenja z naslovom Kadim, 
ampak lahko jutri neham. 
Pripravila sta jo Mladinski 
center Jesenice in Zdravs-

tvenovzgojni center Jesenice 
v sodelovanju s študenti 
Fakultete za zdravstvo Ange-
le Boškin. Na Gimnaziji 
Jesenice in Srednji šoli Jese-
nice so postavili stojnico, na 
kateri so dijaki lahko izpol-
nili vprašalnik o tem, kako 
zasvojeni so z nikotinom, in 
si ogledali snovi, ki jih vse-
bujejo cigarete: aceton, inse-
kticid DDT, amonijak, nitro-
benzen, arzen, vinilklorid, 
butan in številni drugi stru-
pi ... Lahko so izračunali, 
koliko denarja letno porabi-
jo za nakup cigaret ali toba-
ka. Dobili pa so tudi infor-
macije in napotke o tem, 
kako lahko prenehajo kaditi. 
Kot je povedala Ksenija Noč 
iz Zdravstvenovzgojnega 

centra Jesenice, je pomem-
bno, da mlade ozaveščajo o 
negativnih učinkih kajenja 
na zdravje in jih skušajo 
motivirati, da bi kajenje 
opustili. »Večina kadilcev 
začne kaditi ravno med 15. 
in 25. letom. V Sloveniji po 
podatkih Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje 
kadi 24 odstotkov populacije 

v tej starosti. Ogroženost za 
nastanek srčno-žilnih obo-
lenj, rakov in pljučnih obo-
lenj je z vsakim dnem kaje-
nja na potenco višja,« je 
dejala Nočeva. 
Stojnica je bila zlasti na Sre-
dnji šoli Jesenice zelo dobro 
obiskana, polovica obisko-
valcev se je opredelila za 
kadilce. Drugačno je bilo 
stanje na Gimnaziji Jeseni-
ce, kjer so le redki dijaki 
povedali, da kadijo. Tudi sta-
tistični podatki kažejo, da na 
srednjih poklicnih šolah 
kadi 58 odstotkov dijakov, 
na gimnazijah pa le 15 
odstotkov. A pomembno je 
tudi ozaveščanje mladih, ki 
ne kadijo, da ne bi nikoli 
postali kadilci.

Kadim, ampak lahko 
jutri neham 
Kajenje je nezdrava razvada, ki ima mnoge negativne učinke na zdravje. Na obeh jeseniških srednjih 
šolah so preizkušali stopnjo zasvojenosti dijakov z nikotinom in se pogovarjali o tem, na kakšen 
način je kajenje mogoče opustiti.

Tim Greblo in Janja Andreuzzi s Fakultete za zdravstvo 
Angele Boškin in Marko Mlakar iz Mladinskega centra 
Jesenice so dijakom na sproščen način predstavljali 
škodljive učinke kajenja.

Dijaki so si lahko ogledali snovi, ki jih vsebujejo cigarete: 
aceton, insekticid DDT, amonijak, nitrobenzen, arzen, 
vinilklorid, butan in številni drugi strupi ...

Koliko stane kajenje? Če vsak dan pokadimo pol 
škatlice cigaret, ki stane štiri evre, letno to znese 
730 evrov. Za primerjavo: najnižja mesečna 
štipendija znaša 70 evrov oziroma 840 evrov 
letno.

Andraž Sodja

Pred leti so se slovenske šole 
in vrtci na pobudo čebelar-
ske zveze vključili v projekt 
Tradicionalni slovenski zaj-
trk. Projekt se je dobro prijel 
med otroki, priložnost pa 
izkoristijo tudi čebelarji, da 
predstavijo svojo dejavnost 
in pomen čebel za našo pre-
hrano in življenje nasploh. 
Jeseniški vrtec pri Osnovni 
šoli Toneta Čufarja je obis-
kal Anton Bertoncelj, čebe-
lar z več kot 38-letnimi izku-
šnjami, ki skrbi za okoli šti-
rideset čebeljih družin. Red-
ki Jeseničani se zavedajo, 
kako aktivni so čebelarji iz 
Čebelarskega društva Jese-

nice, ki ima po besedah Ber-
tonclja trideset članov, med 
katerimi je tudi nekaj pod-
mladka, želijo pa si, da bi 
več Jeseničanov prepoznalo 
pomen čebelarstva in se 
vključilo v njihove vrste. »Ni 
težko dobiti naših kontakt-
nih podatkov, vsako prvo 
sredo v mesecu se sestane-
mo v Kazini, da se pogovori-
mo. Pet naših čebelarjev se 
je letos vključilo v ta projekt, 
katerega namen je tudi oza-
vestiti otroke, da čebele niso 
le tiste, ki pridelujejo med, 
temveč mnogo več.« Berton-
celj je pohvalil tudi jeseniške 
vrtce, ki so po njegovih bese-
dah zelo dejavni in vsako 
leto pripravijo kaj novega. 

Čebelarji so se 
predstavili v vrtcu
Ob tradicionalnem slovenskem zajtrku so člani 
Čebelarskega društva Jesenice obiskali jeseniške 
vrtce in otrokom predstavili pomen čebel.

Vrtec pri Osnovni šoli Toneta Čufarja je obiskal Anton 
Bertoncelj, čebelar z več kot 38-letnimi izkušnjami.

V Srednji šoli Jesenice pripravljajo predavanje dr. Zdenke 
Zalokar Divjak z naslovom Vzgoja volje, vztrajnosti in pre-
našanje porazov (kako se ravnati proti brezciljnosti in apa-
tičnosti mladih). Predavanje bo potekalo v četrtek, 13. 
decembra, ob 17. uri v učilnici 406. Predavateljica že od leta 
1986 vodi poletne doživljajske tabore in svoja logoterapevt-
ska spoznanja znanja prenaša v prakso. Za sabo ima več kot 
35 let praktičnega dela s področja psihologije osebnosti, 
medosebnih odnosov, pomena komunikacije. Izdala je več 
strokovnih člankov in knjig.

Vzgoja volje, vztrajnosti in prenašanje porazov

Dijaki Gimnazije Jesenice v torek, 11. decembra, ob 18. uri v 
Gledališču Toneta Čufarja Jesenice pripravljajo božično-no-
voletni koncert in dobrodelni bazar.

Koncert in bazar Gimnazije Jesenice

Plezalna stena na tržnici na Stari Savi je od 21. novembra 
spet odprta, in sicer ob ponedeljkih, sredah in sobotah med 
17. in 21. uro, za večje skupine pa po potrebi in dogovoru. 
Plezalno steno upravlja Zavod za šport Jesenice.

Plezalna stena na Stari Savi je odprta

Plezalci Športnoplezalnega odseka Jesenice so tekmovali 
na treh tekmah za državno prvenstvo. Pobližje poglejmo 
njihove uvrstitve med prvo deseterico. V Kranju na težav-
nosti je bila Tinka Rakar četrta v kategoriji U12, Rosa Rekar 
pa sedma v kategoriji U14. V Kranju so se merili tudi na 
balvanih. Tinka Rakar (U12) je bila šesta, Mija Šimnic (U16) 
pa deveta. V Celju je bila tekma v težavnosti. Rosa Rekar je 
zmagala v kategoriji U14, Tinka Rakar (U12) pa je bila tre-
tja.

Mladi plezalci na treh tekmah za državno 
prvenstvo
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Vaš trgovec v Ljubljani
AVTOHIŠA IN NJENO URADNO IME
Naslov trgovca v eni vrstici

*Cene so brez DDV in že vključejo redni popust ter dodatni bon za 1500€ popusta ob nakupu novega vozila preko Renault Financiranja. ** Renault Financiranje ni pogoj za pridobitev Paketa PRO+ za 1 €. Paket se razlikuje glede na model.
Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

Izberite lahka gospodarska
vozila Renault.

 Renault MASTER
 Že za 

15.290 €*  Renault TRAFIC
 Že za 

13.990 €* 

Renault priporoča renault.si

1500 € BONUSA prek Renault Financiranja*

 Paket PRO+ za 1 €: leseni pod, parkirni senzorji, radio bluetooth® mp3, tempomat, meglenki, senzorji za dež.**

– Kartica Renault za prostoročno 
upravljanje

– Samodejna 2-področna klimatska 
naprava s tipalom zaznave 
strupenih plinov

– Senzor za dež, avtomatski vklop 
luči in sistem za samodejno 
preklapljanje med dolgimi in 
zasenčenimi lučmi

– Meglenki spredaj
– Platišča iz lahke litine 20” 

Silverstone

Že za 17.790 €*

Poraba pri mešanem ciklu 3,9−6,0 l/100 km. Emisije CO2 104−141 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno 
prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Vse cene so z vključenim rednim popustom.
*Cene so z vključenimi popusti. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si

– Pomoč pri speljevanju v klanec
– Regulator in omejevalnik hitrosti
– Klimatska naprava
– LED dnevne luči
– Poklopljiv naslon zadnje klopi v 

razmerju 1/3-2/3
– Radio Bluetooth, USB, AUX 

Že za12.490 €*

– Klimatska naprava
– Multimedijski sistem Media Nav 

Evolution s 7” zaslonom na dotik 
MP3, AUX, Bluetooth, USB, DAB

– Kartica Renault
– Platišča iz lahke litine 16”
– Meglenki spredaj
– LED dnevne luči C-shape

Že za 12.690 €*

– Klimatska naprava
– Samodejna parkirna zavora
– LED dnevne luči C-shape
– Vgrajen 7'' TFT barvni zaslon med 

merilniki
– Sistem za pomoč pri zaviranju v sili
– Pomoč pri speljevanju v klanec
– Radio Arkamys + DAB

Že za 16.790 €*

Renault KADJAR
LIFE TCe 140 FAP

Renault MEGANE
LIFE TCe 100 FAP

Renault CAPTUR
ZEN TCe 90

Novi Renault SCENIC
ZEN TCe 115 FAP

Raziskani vlomi
Jeseniški kriminalisti so uspešno preiskali več vlomov v 
objekte, in sicer tri vlome v objekt javnega zavoda, ki so bili 
izvršeni marca, maja in junija. V dejanjih je storilec iz pisarn 
zaposlenih odtujil denar in fotografsko opremo. Preiskali so 
tudi štiri oktobrske vlome v različne objekte na območju 
Jesenic. V enem primeru je bilo vlomljeno v frizerski salon 
in iz njega odtujeni kozmetična sredstva ter proizvodi, raču-
nalniška oprema ter stvari za izvajanje frizerske dejavnosti. 
Preiskan je tudi vlom v prodajalno, iz katere je storilec odtu-
jil za okoli pet tisoč evrov predmetov, ter vloma v garažo in 
gostinski lokal. Vsi štirje vlomi so bili izvršeni na isti dan. Za 
dejanja so kriminalisti kazensko ovadili dve osebi. En moški 
je osumljen vlomov v javni zavod, drugi pa je ovaden za 
preostale štiri oktobrske vlome.

Iz policijskih zapisnikov

Člani Foto kluba Jesenice so v svoji galeriji v Mercator cen-
tru na Jesenicah za novo razstavo v goste povabili Sandija 
Novaka iz sosednjega Fotografskega društva Jesenice. Pred-
stavlja se s serijo barvnih in črno-belih fotografij portretov, 
ki so njegova priljubljena tema. Tokrat si obiskovalci lahko 
ogledajo njegov izbor portretov mladenk, znanih jeseniških 
obrazov, s popotovanj pa stare Kubanke s kubanskimi ciga-
rami. Sandi Novak, ki ima naziv mojster fotografije Foto-
grafske zveze Slovenije in mednarodni naziv EFIAP, je sode-
loval na več kot petsto domačih in 235 tujih razstavah ter 
prejel 125 nagrad in diplom. Na odprtju, ki so ga popestrile 
citrarke Glasbene šole Jesenice, je avtorju za 38. samostojno 
razstavo čestital predsednik Foto kluba Jesenice Janez Vrzel 
ter mu izročil priznanje za sodelovanje. Razstava bo na 
ogled do 12. decembra. 

Portreti skozi objektiv Sandija Novaka

Občina Jesenice je oktobra namenu predala urejeno avtobu-
sno postajališče oziroma obračališče na Cesti Toneta Tom-
šiča, katerega sestavni del je tudi pokrita čakalnica s petimi 
sedeži, košem za smeti ter stojalom za kolesa. Investicijo je 
Občina Jesenice prijavila na javni razpis za sofinanciranje 
ukrepov trajnostne mobilnosti, merilom razpisa (vplivno 
območje postajališča, izvajanje v mestnem območju, izdela-
na Celostna prometna strategija, izdelana projektna doku-
mentacija, razpolaganje z zemljiščem) pa je ustrezala le ta 
investicija. Po uspešni kandidaturi je Občina Jesenice za iz-
vedbo investicije prejela štirideset tisoč evrov sofinancer-
skih sredstev, investicijo pa sofinancirata Republika Sloveni-
ja in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Celotna vre-
dnost investicije je sicer znašala osemdeset tisoč evrov z 
DDV. Izbrani izvajalec gradbenih del Inkaing je gradnjo za-
ključil v septembru 2018, oktobra pa je bilo obračališče pre-
dano v uporabo. Namen projekta, kot je bil opredeljen tudi 
v javnem razpisu, je bil prispevek k razvoju trajnostne mo-
bilnosti, izboljšanje kvalitete zraka in boljša povezanost ur-
banih območij z zaledjem ter izboljšanje kvalitete življenj-
skega prostora in prometne varnosti.

Avtobusno postajališče in obračališče na Cesti 
Toneta Tomšiča

Urša Peternel

"Vse najboljše, šola!" S temi 
besedami je na slovesnosti 
ob osemdesetletnici Srednje 
šole Jesenice v. d. ravnatelji-
ce Monika Lotrič čestitala 
šoli ter vsem, ki so z dobrim 
in odgovornim delom sou-
stvarjali njen razvoj. Zahva-
la gre ravnateljem, učiteljem 
in dijakom, mnogi od njih 
so izjemni športniki, glasbe-
niki, nosilci odgovornih 
funkcij v gospodarstvu, je 
dejala Lotričeva. Kot je doda-
la, pa je bila šola vselej zna-
na po tem, da so se na njej 
šolali dijaki tujci, in na to 
multikulturnost šole so še 
posebej ponosni.
Začetki šole segajo v leto 
1938, ko je Kranjska indu-
strijska družba zaradi potre-
be po kvalificiranih delavcih 
železarskih poklicev ustano-
vila Železarsko strokovno 
nadaljevalno šolo Kranjske 
industrijske družbe s pravi-
co javnosti. Šolali so se lah-
ko učenci, katerih starši so 
bili zaposleni pri Kranjski 
industrijski družbi. Teore-
tični pouk je potekal v spo-
dnjih prostorih gostinskega 
obrata Kazina, praktični 
pouk pa v konstrukcijski de-
lavnici v železarni. Leta 1947 
se je šola preselila v sedanjo 
stavbo, skozi leta in desetle-
tja pa so se spreminjali tako 
programi kot organizira-
nost. Spomine na pretekla 
desetletja so v kratkih video 
posnetkih obudili nekdanji 
dijak, profesor in ravnatelj 
Severin Golmajer, nekdanji 
dijak in profesor Ivan Bor-

štnik, nekdanja profesorica 
Sonja Ravnik in nekdanji 
ravnatelj Stanko Vidmar. 

Sicer pa so program slove-
snosti oblikovali predvsem 
dijaki: izvrsten dijaški pevski 

zbor Letim, ki ga vodi Nataša 
V. Trseglav, slovensko himno 
pa je zapel zbor učiteljev.

Vse najboljše, šola!
Srednja šola Jesenice je v dvorani jeseniškega gledališča praznovala osemdesetletni jubilej.

Nekdanji ravnatelji Stane Vidmar, Monika Lotrič (sedanja v. d. ravnateljice), Andreja Vehar 
Jerman in Severin Golmajer / Foto: Gorazd Kavčič

Dijaški pevski zbor Letim, ki ga vodi Nataša V. Trseglav, je poskrbel za čudovit večer.
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Od ponedeljka do četrtka od 15. do 19. ure

Od petka do nedelje in ob praznikih od 11. do 21. ure  
z bogatim glasbenim programom

Na prazničnih stojnicah se lahko okrepčate s tipičnimi gorenjskimi 
jedmi in toplimi napitki ter izberete izvirna praznična darila. 

Obiščite in oglejte si tudi Poštni urad decembrskih mož, razstavo 
jaslic v naravni velikosti, ljubezensko kolo in praznični stol. 

Blejsko drsališče z razgledom vas pričakuje!

Zimska pravljica na Bledu
2018-2019

Vabljeni vsak dan od 30. novembra 2018 do 6. januarja 2019  
na praznično Jezersko promenado:

www.bled.si
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Urša Peternel

Med vsakimi šolskimi poči-
tnicami na Kmetiji Smolej 
v Planini pod Golico prip-
ravijo pestro dogajanje za 
otroke. Tudi med bližajoči-
mi se decembrskimi počit-
nicami bo tako, je povedal 
gospodar kmetije Miha 
Smolej. Počitnice z naslo-
vom Življenje na kmetiji 
bodo potekale od 26. 
decembra do 2. januarja, 
mladi udeleženci pa bodo 
spoznavali življenje na 

kmetiji. Dopoldnevi bodo 
namenjeni jahanju in delu 
s konji, popoldnevi pa raz-
ličnim delavnicam, od dela-
vnice izdelovanja glinenih 
izdelkov, peke piškotov na 
tradicionalni način do jaha-
nja pod strokovnim vods-
tvom in izdelovanja lučk. 
Na štefanovo bo potekal 
blagoslov konj in otrok. 
Prav na zadnji dan starega 
leta bo na kmetiji posebno 
pestro, saj pripravljajo sil-
vestrovanje za otroke, ki se 
bo začelo ob 15. uri. Otroci 

bodo najprej izdelali lučke 
in pripravili vse potrebno 
za večerjo. Zvečer bo sledil 
sprehod z lučkami po vasi 
in ogled jaslic, po vrnitvi na 
kmetijo pa bodo otroci pri-
pravili igrico in pričakali 
novo leto. Na kmetiji bodo 
zatem lahko tudi prespali 
ali pa se vrnili domov. Kot 
je povedal Miha Smolej, se 
otroci (starejši od pet let) 
lahko udeležijo celoteden-
skih počitnic ali pa samo 
silvestrovanja, z njimi pa 
lahko pridejo tudi starši.

Silvestrovanje na kmetiji
Janko Rabič

Na Osnovni šoli Koroška 
Bela so letošnji dan šole 
združili z dvema pomem-
bnima dogodkoma. Dopol-
dne so najprej pripravili sve-
čano prireditev s sprejemom 
učencev prvih razredov v 
šolsko skupnost. Še poseb-
no so se razveselili, da so 
bili ta dan sprejeti v skup-
nost šol biosfernega območ-
ja Julijske Alpe. Ravnatelj 
Rok Pekolj je ob tem dejal: 
»Vključili smo se v program 
sodelovanja in povezovanja 
s šolami na tem območju, ki 
ga vodi uprava Triglavskega 
narodnega parka. Z vesel-
jem bomo sodelovali in tudi 
sami ponujali aktivnosti za 
učence. Da bodo čutili, kaj 
pomeni živeti znotraj tak-
šnega raja na zemlji, in da 
bodo znali ceniti, spoštovati 
in ohranjati to tudi za naše 
zanamce.«
V popoldanskih urah pa so 
na šoli odprli vseslovensko 
bienalno razstavo mladih 
fotografov z naslovom 
Pokrajina 2018. Sodelujejo 
lahko učenci osnovnih in 
srednjih šol ter mladi člani 
fotografskih društev in klu-
bov. Šola je že vrsto let zna-

na po spodbujanju učencev 
za fotografsko umetnost, po 
uspešnih avtorjih in organi-
zaciji razstav. Največje zas-
luge za to ima pobudnik 
Andrej Malenšek, sedaj nje-
govo zavzeto delo kot men-
tor nadaljuje Sandi Novak. 
Na razpis za letošnjo razsta-
vo Pokrajina 2018, ki so jo 
na šoli pripravili s Fotograf-
skim društvom (FD) Jeseni-
ce, je 39 avtorjev poslalo 104 
fotografije. Žirija jih je za 
razstavo izbrala 24 fotografij 
11 avtorjev. V skupini do 16 
let je prvo nagrado prejel 
Martin Jezeršek iz krožka 

umetniške fotografije Vego-
va Ljubljana, drugo in tretjo 
nagrado sta prejela učenca 
OŠ Koroška Bela Polona 
Jenkole in Matevž Zupan-
čič. Diplomi sta prejela 
učenca domače šole Matevž 
Dijak in Jakob Dijak. V sku-
pini od 16 do 19 let je prvo 
nagrado prejel Peter Škrilec 
iz Foto video kluba Lendava, 
drugo Klemen Vogrič s Sre-
dnje medijske in grafične 
šole Ljubljana in tretjo Mati-
ja Sivec iz FD Jesenice. 
Diplomo je prejel Nik Ber-
toncelj, prav tako iz FD Jese-
nice. 

Dan šole na Koroški Beli

Mladi fotografi Matevž Zupančič, Matevž Dijak in Jakob 
Dijak z mentorjem Sandijem Novakom
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KRANJ, 3. - 31. 12. 2018 

LOST JAZZ IN KOSTANJEV SEKSTET
ADI SMOLAR
ETNO KONCERTI OB NEDELJAH
KRANJSKI BLUES Z JANEZOM ZMAZKOM
FESTIVAL OKTETOV
IF TRIBUTE TO PINK FLOYD
KLEMEN KLEMEN IN LOKALNI HIP HOPERJI
ORLEKI
BIG BAND - BRATA GRAŠIČ, ALENKA GODEC IN  
OTO PESTNER
NINA PUŠLAR
ROK’N’BAND
SILVESTROVANJE – MARKO VOZELJ IN    
MOJSTRI

OTROŠKI PROGRAM
PRAVLJIČNI GOZDIČEK
SPREVOD SV. MIKLAVŽA
TORKI S PREŠERNIM KRANČKOM 
LUČKIN PRAZNIK
BOŽIČEK IN MURAT & JOSE
DEDEK MRAZ IN ROMANA KRAJNČAN

7.
8.

9.-23. 
14.
15.
21.
22.
26.
27.

28.
29.
31.   

         6.-23. 
5. 

4.-18.
12. 
25.
30.

www.visitkranj.si

MOBILNI PAKETI

OD NEVERJETNIH 

2,49 € NA MESEC

ZDRUŽITE KABELSKO TELEVIZIJO 
Z MEGA MOBILNO TELEFONIJO

VSI PAKETI POL LETA  50% CENEJE*

ZDRUŽITE KABELSKO TELEVIZIJO 
Z MEGA MOBILNO TELEFONIJO

MEGA PRIHRANKI:MEGA PRIHRANKI:

TELESAT, d.o.o. Jesenice
Cesta talcev 20
4270 Jesenice

MOBILNI PAKETI

OD NEVERJETNIH 

2,49 € NA MESEC

ZDRUŽITE KABELSKO TELEVIZIJO 
Z MEGA MOBILNO TELEFONIJO

VSI PAKETI POL LETA  50% CENEJE*

ZDRUŽITE KABELSKO TELEVIZIJO 
Z MEGA MOBILNO TELEFONIJO

MEGA PRIHRANKI:MEGA PRIHRANKI:

MOBILNI PAKETI

OD NEVERJETNIH 

2,49 € NA MESEC

ZDRUŽITE KABELSKO TELEVIZIJO 
Z MEGA MOBILNO TELEFONIJO

VSI PAKETI POL LETA  50% CENEJE*

ZDRUŽITE KABELSKO TELEVIZIJO 
Z MEGA MOBILNO TELEFONIJO

MEGA PRIHRANKI:MEGA PRIHRANKI:

TELESAT, d.o.o. Jesenice
Cesta talcev 20
4270 Jesenice

MOBILNI PAKETI

OD NEVERJETNIH 

2,49 € NA MESEC

ZDRUŽITE KABELSKO TELEVIZIJO 
Z MEGA MOBILNO TELEFONIJO

VSI PAKETI POL LETA  50% CENEJE*

ZDRUŽITE KABELSKO TELEVIZIJO 
Z MEGA MOBILNO TELEFONIJO

MEGA PRIHRANKI:MEGA PRIHRANKI:

MOBILNI PAKETI

OD NEVERJETNIH 

2,49 € NA MESEC

ZDRUŽITE KABELSKO TELEVIZIJO 
Z MEGA MOBILNO TELEFONIJO

VSI PAKETI POL LETA  50% CENEJE*

ZDRUŽITE KABELSKO TELEVIZIJO 
Z MEGA MOBILNO TELEFONIJO

MEGA PRIHRANKI:MEGA PRIHRANKI:

TELESAT, d.o.o. Jesenice
Cesta talcev 20
4270 Jesenice

MOBILNI PAKETI

OD NEVERJETNIH 

2,49 € NA MESEC

ZDRUŽITE KABELSKO TELEVIZIJO 
Z MEGA MOBILNO TELEFONIJO

VSI PAKETI POL LETA  50% CENEJE*

ZDRUŽITE KABELSKO TELEVIZIJO 
Z MEGA MOBILNO TELEFONIJO

MEGA PRIHRANKI:MEGA PRIHRANKI:

AMIGO
4,99 €

2,49 €1,5 GB
Podatkovminut v vsa

SLO omrežja
SMS/MMS

150 150

AMIGO
PLUS

4,99 €5 GB
Podatkovminut v vsa

SLO omrežja
SMS/MMS

500 500
9,99 €

KUL
14,99 €

7,49 €15 GB
Podatkovminut v vsa

SLO omrežja
SMS/MMS

1500 1500

KUL
PLUS

9,99 €30 GB
Podatkovminut v vsa

SLO omrežja
SMS/MMS

3000 3000
19,99 €

14,99 €
7,49 €15 GB

Podatkovminut v vsa
SLO omrežja

SMS/MMS

ČETVORČEK
KUL PLUS

9,99 €
19,99 €

ČETVORČEK
KUL

Dodatna minuta 0,05 €
Dodatna SMS/ MMS 0,05 €
Dodatni MB prenosa   0,005 €

Za podrobnejše informacije se obrnite na svojega kabelskega operaterja. 

*Akcija -50 % za 6 mesecev velja za nove naročnike MegaTel, ki sklenejo naročniško
  razmerje, ki so hkrati obstoječi naročnik na storitve kabelskega operaterja.

Vse enote veljajo v sloveniji in območju EU tarife

minut 
iz SLO v EU

150

minut 
iz SLO v EU

150 30 GB
Podatkovminut v vsa

SLO omrežja
SMS/MMS

TELESAT, d.o.o. Jesenice
Cesta talcev 20, 4270 Jesenice

tel.: 04 5865 250 
e-mail: info@telesat.si

AMIGO
4,99 €

2,49 €1,5 GB
Podatkovminut v vsa

SLO omrežja
SMS/MMS
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Urša Peternel

Dvajseti november je dan 
slovenskih splošnih knji-
žnic, ki je namenjen pred-
stavitvi poslanstva knjižnic 
širši javnosti. Na ta dan v 
knjižnicah potekajo razne 
kulturne prireditve. Prazno-
vanju so se pridružili tudi 
na otroškem oddelku jeseni-
ške knjižnice. Kot je poveda-
la vodja oddelka Cirila Le-
ban, so za najmlajše iz Vrtca 

Jesenice pripravili predstavo 
z naslovom Žabji kralj v iz-
vedbi gledališča Smejček. 
Predšolske otroke so povabi-
li na lutkovno igrico Kako je 
planinski zajček Repko sko-
raj izgubil uhelj, ki jo je pri-
pravila Stanka Klakočer. 
Šestošolci iz Osnovne šole 
Prežihovega Voranca pa so 
uživali na poučnem in za-
bavnem srečanju z Boštja-
nom Gorencem - Pižamo. 
Slovenski raper, komik, 

igralec in prevajalec se 
ukvarja predvsem z otroško 
in fantazijsko literaturo. 
Med drugim je prevedel se-
rijo knjig Kapitan Gatnik in 
fantazijske Pesem ledu in 
ognja ter Dobra znamenja. 
Leta 2016 je izdal svoj knji-
ževni prvenec sLOLvenski 
klasiki 1, v katerem spodbu-
ja mlade k branju. In tudi na 
tokratnem nastopu je jese-
niške šestošolce na zabaven 
način povabil k branju.

Pižama med šestošolci
V jeseniški knjižnici so ob dnevu slovenskih splošnih knjižnic pripravili več 
zanimivih dogodkov za najmlajše bralce.

Boštjan Gorenc - Pižama je jeseniške šestošolce na zabaven, izviren način povabil k branju.
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Sudoku s končno rešitvijo

Re šit ve kri žan ke (na grad no ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in 
vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do ponedeljka, 17. decembra 2018, na 
Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4001 Kranj, p. p. 124, ali vr zite v naš poš tni 
na bi ral nik.

Sestavil: Cveto Erman

Jelka Koselj

Francoske zvezdice z 
lešniki
Potrebujemo (za približno 
70 zvezdic): 20 dag maščobe 
(masla ali margarine ali vsa-
kega pol), 20 dag sladkorja v 
prahu, 20 dag lešnikov, 1 žlič-
ko mletega cimeta, 2 rumenja-
ka, 35 dag gladke pšenične bele 
moke in jajce za premaz.
Glazura: 20 dag sladkorja v 
prahu, 1 žlico beljaka, sok ene 
limone in nekaj sesekljanih 
lešnikov za okras. Potrebuje-
mo še dva modelčka zvezdic, 
večjega in manjšega, ter ostro 
moko za valjanje. 
Priprava: Lešnike prepraži-
mo v ponvi brez maščobe 
toliko, da zadišijo. Damo jih 
na krpo in pomanemo, da se 
skorjica odlušči; 15 dag pra-
ženih lešnikov zmeljemo, 5 
dag pa sesekljamo. Maščobo 
in sladkor penasto zmeša-
mo, dodamo rumenjaka, 
lešnike in cimet. Nazadnje 
vmešamo moko. Vse skupaj 

hitro pregnetemo v testo, ga 
pokrijemo in pustimo na 
hladnem 30 minut. 
Testo razvaljamo štiri mili-
metre debelo in izrežemo 
enako število manjših in 
večjih zvezdic. Samo manj-
še zvezdice premažemo z 
razžvrkljanim jajcem in pot-
resemo s sesekljanimi lešni-
ki. Zvezdice damo na pekač, 
pogrnjen s papirjem za 
peko, in pečemo pri 180 °C 
približno 12 minut.
Sestavine za glazuro dobro 
zmešamo. Z njo premaže-
mo večje zvezdice, nanje 

položimo manjše zvezdice 
in jih rahlo stisnemo.

Čokoladne zvezdice
Potrebujemo (za približno 
40 zvezdic): 25 dag maščobe 
(masla ali margarine), šče-
pec soli, 12 dag sladkorja v 
prahu, 1 vaniljev sladkor, 2 
rumenjaka, 2 jedilni žlici 
kakava v prahu, 35 dag glad-
ke bele pšenične moke in pol 
žličke pecilnega praška. Za 
zlepljenje zvezdic: 15 dag 
marelične marmelade in žli-
co ruma.

Glazura: 10 dag čokolade za 
kuhanje, za oreh masla in 
žlica olja. Potrebujemo še 
dva modelčka zvezdic, večje-
ga in manjšega, ostro moko 
za valjanje in pisane mrvice 
za okras. 
Priprava: Na mizi zmešamo 
moko, kakav in pecilni pra-
šek. V sredino moke damo 
na koščke narezano maščo-
bo, sladkorja, rumenjaka in 
sol. Vse sestavine hitro 
zgnetemo v krhko testo in 
ga pokritega postavimo za 2 
uri na hladno. 
Testo nato na pomokani mizi 
razvaljamo štiri milimetre 
debelo. Izrežemo enako šte-
vilo manjših in večjih zvez-
dic. Spečemo jih pri 180 °C 
in pazimo, da se ne zažgejo. 
Marmelado in rum gladko 
zmešamo. Na večjo zvezdico 
damo na sredino malo mar-
melade in nanjo prilepimo 
manjšo zvezdico. Čokoladno 
glazuro pripravimo v topli 
kopeli, jo damo v dresirno vre-
čko in počečkamo vrhove zvez-
dic. Po vrhu posujemo mrvice.

Na nebu je zvezdic nebroj ...
Naj jih bo še na praznični božično-novoletni mizi! Pri nas jih peče že Miklavž, ker so vsem zvezdice 
zelo všeč, posebno Klari.

Pravilno geslo je V PETEK IN SOBOTO VESELE URICE. 
Sponzor križanke je STATION PUB na jeseniški železniški 
postaji, Cesta maršala Tita 19. Podarjajo pet nagrad: zapitek 
v višini 10 evrov, postrežen v prostorih Station Puba. Nagra-
jenci so: Mojca Thaler, Ljubljana; Tai Sedej, Idrija; Marjeta 
Dolenc, Jesenice; Ema Krelj, Jesenice; Silvo Sajovic, Zaloše. 
Za nagrade se oglasite v Station Pubu.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke
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SLOVARČEK: REDMAN: Irska tv in filmska igralka(Joyce),     ROOSA: ameriški astronavt (Stuart),     AZRAEL: maček iz risanke o Smrkcih,    RVAN: pretepač,
RAIN: alkimist iz Strmola (Janez),     RINSER: nemška pisateljica (Luise),     IANUS: italski bog vrat,     FABIANI: naš arhitekt (Maks)

Sponzor križanke je Pihalni orkester Jesenice - Kranjska Gora. Tudi letos vas vabijo na novoletni koncert v Kinodvorano 
Železar na Jesenicah. Koncert bo 28. decembra ob 19.30. Imetniki glasbenega abonmaja GTČ bodo vstopnice dobili z 
vabilom po pošti. Vstopnice bodo v predprodaji pri blagajni Kina Železar od 17. do 21. decembra, dopoldan od 9. do 11., 
popoldan 16. do 18. ure. Trije izžrebani nagrajenci križanke bodo prejeli dve vstopnici po pošti.    

Mrežo izpolnite tako, da bodo vsaka vrstica, vsak stolpec in 
vsak manjši kvadrat vsebovali številke od 1 do 9. Ob pravilni 
rešitvi boste v označeni vrstici, če zamenjate številke s črka-
mi (1=A, 2=S, 3=N, 4=I, 5=K, 6=T, 7=R, 8=O, 9=H), od leve 
proti desni prebrali rešitev. Rešitev sudokuja vpišite v kri-
žanko. Rešitev iz prejšnje številke je STAVBINEC.
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Zahvale v časopisu 
Jeseniške novice 

Žalost ob boleči izgubi vaših  
najdražjih lahko v trajni  
spomin izrazite z objavo zahvale 
v Jeseniških novicah.

Za vas smo dosegljivi  
na tel. številki 04 201 42 47  
ali nam pišite na e-naslov:  
malioglasi@g-glas.si.
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Petek, 7. december
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 17. uri

Tradicionalna novoletna prireditev učencev Osnovne šole Poldeta 
Stražišarja Čudežni stroj

V avli gledališča bo razstava in dobrodelni bazar izdelkov.

GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.30 
Nastop tekmovalcev

Sobota, 8. december 
KULTURNI HRAM NA KOROŠKI BELI, ob 18.45

2. adventni večer: Likovna razstava Tretja kolonija na Godinovi domačiji 

Nedelja, 9. december
PROSTORI DRUŠTVA KPŠHD VUK KARADŽIĆ, Prešernova 
56, Jesenice, ob 9. uri

Mitrovdanski šahovski turnir

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 10. uri
Vaša naša matineja: Janko in Metka, Opera za otroke, Klemen Torkar 
in Eva Černe

Ponedeljek, 10. december
DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE, ob 17. uri

Družabno srečanje z znanimi ljudmi iz našega okolje

Torek, 11. december
BANKETNA DVORANA KOLPERN, ob 16. uri

Novoletni sprejem starejših krajanov KS Podmežakla 

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 18. uri
Božično-novoletni koncert in Dobrodelni bazar Gimnazije Jesenice

Sreda, 12. december
DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE, ob 17. uri

Možganska aerobika, delavnico vodi Ana Samsa

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE, ob 19.30
Kot bi luna padla na zemljo – predstavitev biografije Milene Zupančič. 
Z Mileno Zupančič in avtorjem Tadejem Golobom se bo pogovarjala 
Monika Sušanj.

Četrtek, 13. december
KOSOVA GRAŠČINA, ob 18. uri

Predavanje o restavratorskih postopkih na Potočnikovih slikah Mariji-
no rojstvo in Smrt sv. Jožefa, obe iz začetka 19. stoletja (Restavrator-
ski center Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije) kot spre-
mljevalni dogodek ob razstavi Janez Potočnik (1749-1834) - Gorenjski 
poznobaročni slikar

GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.30 
Nastop pianistov

Petek, 14. december
OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE, od 18. ure do 19.30

Srečanje bralnega kluba, ki ga bo vodila Monika Sušanj

LEDENA DVORANA PODMEŽAKLA, od 20. ure dalje
Noč dobrodelnega curlinga 

Sobota, 15. december
OSNOVNA ŠOLA POLDETA STRAŽIŠARJA JESENICE, od 
10. do 18. ure

Tradicionalna Božično-novoletna tekma v hitrostnem športnem ple-
zanju – tekma je odprtega tipa

PROSTORI DRUŠTVA KPŠHD VUK KARADŽIĆ, Prešernova 
56, Jesenice, ob 18. uri

Literarni večer

Ponedeljek, 17. december
RAZVOJNA AGENCIJA ZGORNJE GORENJSKE, od 9. do 14. 
ure

Brezplačno dvodnevno usposabljanje Izdelava WordPress spletne 
strani

DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE, ob 17. uri
Potopisno predavanje Romunija, predavatelj Miro Koder

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19.30
Za zmeraj!, romantična komedija s songi in bendom v živo

Dogodki od 7. do 21. decembra
Torek, 18. december
RAZVOJNA AGENCIJA ZGORNJE GORENJSKE, od 9. do 14. 
ure

Brezplačno dvodnevno usposabljanje Izdelava WordPress spletne 
strani

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19.30
Za zmeraj!, romantična komedija s songi in bendom v živo

Sreda, 19. december
OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE, ob 19.30

Ledene strasti: lekcije globalnega zamrzovanja. Predaval bo Aljaž  
Anderle.

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19.30
Za zmeraj!, romantična komedija s songi in bendom v živo

Četrtek, 20. december 
VAŠKO JEDRO BLEJSKA DOBRAVA, ob 17. uri

Prižiganje lučk na novoletni jelki, sprehod malih kolednikov od KS 
Blejska Dobrava do vaškega jedra, kjer jih obišče Božiček

KOSOVA GRAŠČINA, ob 17. uri
Javno vodstvo s kustosom Aljažem Pogačnikom po razstavi Janez 
Potočnik (1749–1834) – gorenjski poznobaročni slikar

KOSOVA GRAŠČINA, ob 18. uri
Muzejski večer: ing. arh. Janez Bizjak: Valentin Stanič

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 18.30 
Božično-novoletni koncert

Petek, 21. december
AVLA GLEDALIŠČA TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 18. uri

Odprtje in ogled fotografske razstave Damijana Sedevčiča MF FZS z 
naslovom Odmevi ulice, član Foto kluba Nova Gorica

Aktivnosti Ljudske univerze Jesenice
Vsak ponedeljek ob 17. uri – Delavnica za iskalce zaposlitve 

Vsak torek ob 10. uri – Črkovna igra Križem – kražem

Vsak torek ob 17. uri – Delavnica kvačkanja 

10. 12. 2018, ob 17. uri – Skupina Zdravje je v nas samih – masaža, 
homeopatija, Bachove kapljice

10. 12. 2018, ob 17. uri – Kreativna delavnica – osnove kaligrafije

10. 12. 2018, ob 17. uri – Predavanje Stare ljudske pesmi in šege v 
zimskem času

12. 12. 2018, ob 17. uri – Sredino predavanje – Gozdna terapija

17. 12. 2018, ob 17. uri – Kreativna delavnica – izdelava voščilnic (akva-
rel in kaligrafija)

19. 12. 2018, ob 17. uri – Skupina Pot k sebi – astrologija; kako planeti 
in znamenja vplivajo na nas

19. 12. 2018, ob 17. uri  – Predavanje – Predstavitev knjige Fermentiraj.
si; Brezglutenska akademija

20. 12. 2018, ob 18. uri – Rodoslovna delavnica

 

Aktivnosti v Domu dr. Franceta Bergelja 
Jesenice

7. 12. 2018, ves dan – Razstava ročnih izdelkov adventnega časa 
(venčki, dekoracija ipd.)

20. 12. 2018 ob 18. uri – Silvestrska zabava za stanovalce, njihove 
svojce in prijatelje 

21. 12. 2018 ob 16. uri – Božično-novoletni koncert – nastop Mešanega 
pevskega zbora Kranjska Gora

Aktivnosti Zavoda za šport Jesenice
Vsak ponedeljek in petek ob 15. uri – kegljišče Podmežakla, rekreacij-
ska liga v kegljanju

Vsak torek ob 19. uri – telovadnica Gimnazije Jesenice, rekreacijska 
liga v odbojki

Vsak četrtek ob 19. uri – telovadnica Gimnazije Jesenice, rekreacijska 
liga v košarki.

Vsak konec tedna – športna dvorana Podmežakla, rekreacijsko drsa-
nje – urnik drsanja je vsak teden sproti objavljen na spletni strani 
www.zsport–jesenice.si

Aktivnosti za osnovnošolce
OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE

Vsak ponedeljek in vsako sredo v mesecu ob 16. uri – Nemške igralne 
urice

Vsak torek v mesecu ob 16.30 – Angleške igralne urice

Vsaka sreda v mesecu od 17. do 18.30 – Ustvarjalne delavnice

Vsak četrtek v mesecu od 17. do 17.45 – Ure pravljic 

Zadnji četrtek v mesecu od 18. do 18.45 – Lepo je biti bralec

Vsak petek v mesecu od 10. do 10.45 – Brihtina pravljična dežela

Zadnji petek v mesecu ob 17. uri – Berem s kužkom

KNJIŽNICA JAVORNIK - KOROŠKA BELA
Prvi torek v mesecu od 15. do 16. ure – Družabne igre

Zadnji torek v mesecu od 15. do 16. ure – Ustvarjalne delavnice

Zadnji torek v mesecu ob 16. uri – Žrebanje nagrajencev knjižne uganke

KNJIŽNICA HRUŠICA
Prvi četrtek v mesecu od 16. do 17. ure – Ustvarjalne delavnice

Zadnji četrtek v mesecu od 17. do 17.45 – Ura pravljic z grofico

Zadnji četrtek v mesecu ob 17.45 – Žrebanje nagrajencev knjižne 
uganke 

DNEVNI CENTER JESENICE – v prostorih ZD Jesenice – 
vhod zadaj

7. 12. 2018 ob 16. uri – Peka prazničnih piškotov

14. 12. 2018 ob 16. uri – Peka »čupavcev«

19. 12. 2018 ob 17. uri – Ogled božičnega filma   
21. 12. 2018 ob 16. uri – Slan krompirček iz pečice

21. 12. 2018 ob 17. uri – Večerni sprehod z lanternami po prazničnih 
Jesenicah

Vsak torek ob 16. uri – Ustvarjalna delavnica: Praznična dekoracija, 
lanterne …

Aktivnosti za mlade od 15 do 30 let

MLADINSKI CENTER JESENICE
Od ponedeljka do petka, od 11. do 15. ure: DNEVNI KLUB MCJ – Na-
mizne športne in družabne igre, informacije o priložnostih, ki jih mla-
dim nudi MCJ in o podpori njihovim pobudam

Razstave

MLADINSKI CENTER JESENICE
Od ponedeljka do petka od 11. do 15. ure: Ogled razstave Rabeljsko 
jezero fotografa Matjaža Vidmarja, ki je v objektiv ujel čudovite narav-
ne efekte na Belopeških jezerih

GALERIJA KOSOVA GRAŠČINA
Od torka do petka od 10. do 12. ure in od 16. do 18. ure: Ogled nove 
umetnostno-zgodovinske razstave Janez Potočnik (1749–1834) – go-
renjski poznobaročni slikar, Iz depojev Gornjesavskega muzeja Jese-
nice, na ogled do 18. 1. 2019

BANKETNA DVORANA KOLEPN
V času javnih prireditev in po dogovoru na 04 583 34 92: 7. Območna 
fotografska gostujoča razstava Arhitektura (OI JSKD Jesenice in FK 
Jesenice), do 31. 1. 2019

GALERIJA FOTO VIDMAR V PROSTORIH CENTRA TUŠ
Od ponedeljka do petka od 8. do 20. ure: Ogled nove razstave z na-
slovom I Feel Slovenia, razstavlja Matjaž Vidmar

NA VSE PRIREDITVE VLJUDNO VABLJENI!
Pripravil: Turistično informacijski center Jesenice (TIC Jesenice),  
Cesta maršala Tita 18

4270 Jesenice
Tel.: 04 586 31 78, www.turizem.jesenice.si 
E-pošta: tic.jesenice@siol.net
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Urša Peternel

Osnovna šola Poldeta Stra-
žišarja Jesenice letos praz-
nuje šestdesetletnico. Njeni 
začetki segajo v leto 1958, 
prva leta so gostovali na 
Osnovni šoli Koroška Bela, 
zatem v Osnovni šoli Toneta 
Čufarja, v kabinetih Osnov-
ne šole Prežihovega Voran-
ca, v kletnih prostorih gim-
nazije, v Kosovi graščini ... V 
šolskem letu 1966/67 pa so 
pridobili lastne prostore v 

obnovljeni stavbi nekdanje-
ga vrtca nasproti glavnega 
vhoda v Železarno Jesenice. 
Šestdesetletni jubilej bodo 
obeležili s sklopom dogod-
kov. Tako je v fotogaleriji v 
avli jeseniškega gledališča 
na ogled razstava likovnih in 
tehniških izdelkov učencev. 
Razstavo bodo uradno odpr-
li danes, v petek, ob 17. uri, 
ko v dvorani gledališča prip-
ravljajo tudi tradicionalno 
novoletno prireditev z naslo-
vom Čudežni stroj. 

Čudežni stroj 

Curling klub Jesenice v sodelovanju z Zavodom za šport 
Jesenice in HK Ruševci tudi letos vabi na Noč dobrodelnega 
curlinga, ki bo v petek, 14. decembra, ob 20. uri v Dvorani 
Podmežakla. Vsem udeležencem bodo najprej predstavili ta 
šport inštruktorji kluba, po prikazu pa se bodo v curlingu 
pomerili še z eno izmed ekip. Prireditev bo dobrodelna, zbi-
rali bodo denar za otroke Osnovne šole Koroška Bela. Pri-
javnina je deset evrov na posameznika. 

Dobrodelno igranje curlinga

Urša Peternel

V največjem jeseniškem 
podjetju SIJ Acroni, ki sodi 
pod okrilje Skupine SIJ, vsa-
ko leto pripravijo sprejem za 
svoje štipendiste (letos jih 
imajo 36, od tega 23 srednje-
šolcev in 13 študentov). 
Tokrat pa so se odločili, da 
bo sprejem nekoliko druga-
čen, saj so štipendiste pova-
bili v Športno dvorano Pod-
mežakla na doživetje »jekle-
ne volje« v živo oziroma na 
navijanje na tekmi Alpske 
hokejske lige, kjer so se 
hokejisti HDD SIJ Acroni 
pomerili z ekipo EK Zeller 
Eisbären.
Na sprejemu je štipendiste 
najprej pozdravil direktor 
proizvodnje SIJ Acroni Igor 
Smolej, ki je v kratki pred-
stavitvi družbe povedal, da 
je proizvodnja jekla danes 
zelo daleč od predstav, ki jih 
imamo iz preteklosti – SIJ 
Acroni je danes tehnološko 

napredno podjetje, ki ponu-
ja številne priložnosti za 
mlade. 
Za ogrevanje so si štipendi-
sti ogledali kratki viralni 
video Jeklena volja s sporo-
čilom, da je z jekleno voljo 
mogoče doseči vse. Video je 
že uspešno zaokrožil po 

družbenih omrežjih, na 
ogled je tudi na spletni stra-
ni HDD SIJ Acroni. 
Sledil je vrhunec dogodka – 
ogled tekme in navijanje. 
Štipendisti, opremljeni z 
navijaškimi šali, so se pri 
navijanju očitno zelo dobro 
odrezali, saj so Jeseničani 

gladko zmagali s 4 : 1. Po 
koncu tekme je sledilo še 
fotografiranje z zmagovalci. 
Štipendisti podjetja SIJ 
Actoni pa so se le nekaj dni 
zatem udeležili tudi ogleda 
proizvodnje družbe SIJ 
Acroni na Dnevu odprtih 
vrat GZS.

Navijajo tudi štipendisti 
podjetja SIJ Acroni
V SIJ Acroni Jesenice so letos pripravili malce drugačen sprejem za svoje štipendiste: povabili so jih 
na tekmo hokejistov HDD SIJ Acroni.

Štipendisti podjetja SIJ Acroni so glasno navijali za jeseniške hokejiste.

Urša Peternel

Začel se je Veseli december 
na Jesenicah, sklop priredi-
tev, ki jih organizira Zavod 
za šport Jesenice v sodelova-
nju z drugimi organizatorji. 
Tako so v sredo pripravili 
Miklavževanje, otroke je v 
dvorani Kina Železar obis-
kal Miklavž v spremstvu 
dobrih vil in parkljev, nasto-
pil pa je tudi Čarodej Toni. 

Organizatorja Miklavževan-
ja sta bila Mladinski center 
Jesenice in Gledališče Tone-
ta Čufarja Jesenice. V sklo-
pu dogodka so pripravili 
tudi prižig prazničnih lučk, 
Jesenice so tako že praznič-
no osvetljene. Nastopil je 
glasbeni gost Korado, na 
Čufarjevem trgu pa od srede 
do danes, petka, poteka tudi 
Miklavžev sejem. Čufarjev 
trg bo tudi osrednje prizori-

šče novoletnih prireditev. V 
soboto, 29. decembra, prip-
ravljajo zdaj že tradicionalni 
sprevod športnikov z lučka-
mi, ki mu bo sledil koncert 
zasedbe Yugo Nostalgica. V 
nedeljo, 30. decembra, bo 
otroke na trgu obiskal dedek 
Mraz, na ogled bo božič-
no-novoletna pravljica, sle-
dil bo koncert skupine Pan-
da. V ponedeljek, 31. decem-
bra, pa bo na Trgu Toneta 

Čufarja potekalo tudi osred-
nje jeseniško silvestrovanje 
na prostem, za zabavo bosta 
tokrat skrbela zasedbi Šex-
pir in GHB Band – A možda 
i nije.
Decembrskim dogodkom se 
pridružuje Drsalni klub 
Jesenice, ki 27. decembra v 
Športni dvorani Podmeža-
kla pripravlja pravljico na 
ledu z naslovom Mala mor-
ska deklica.

Jesenice so že 
praznično osvetljene
V sredo so v sklopu Miklavževega sejma že prižgali praznične lučke.

Veseli december na Jesenicah se je že začel. / Foto: Gorazd Kavčič

Brošuro lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.
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168 strani, 17 x 23,5 cm, brošura

Od nekdaj so suhe  
mesnine iz celih 
kosov mesa ponos 
kmetij. Izvirni izdelki 
iz svinjskega stegna, 
slanine, vratovine ter 
izdelki iz govejega, 
divjačinskega mesa  
in mesa drobnice  
bogatijo našo 
dediščino. Z novimi 
znanji o sušenju 
in dolgotrajnem 
zorenju bodo 
pršuti, šunke,  
vratovine, zašinki, 
slanine ... še 
kakovostnejši.

www.gorenjskiglas.si

                        + poštnina
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Pred vami je spet knjiga 
polna sladkih skrivnosti, 
ki se pripravljajo 
hito in enostavno. Je 
prva rešitev za vse 
gospodinje, ki bi rade 
naredile torto v čim 
krajšem času. Za torte 
vam ni treba peči 
biskvitov, piškotov 
in podobno, kreme 
pa so enostavne, iz 
običajnih sestavin in 
zelo okusne. Recepti 
niso le za pripravo 
klasičnih tort, ampak 
tudi desertne in 
priložnostne torte ter 
domiselne otroške 
kreacije.

www.gorenjskiglas.si

224 strani, 140 x 200 mm, spiralna vezava

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 
04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.


